
 
 

ZAPISNIK 
 
6. seje IO Komisije za varstvo gorske narave (KVGN) PZS, ki je bila v četrtek, 21.11.2019, ob 17.30, v 
sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana  
 
Prisotni: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga Kržan, Franka Zega, Janez 
Bizjak (se je pridružil naknadno), strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar 
Upravičeno odsotna: Kristina Veber 
 
Marijan Denša je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje (Dušan) 
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov (Marijan)  
3. Pregled finančnega stanja (Dušan)  
4. Tečaj VGN (Sabina, Dušan, Marijan) 
5. Pregled ostalih aktivnosti med sejama (Vsi)  
6. Program akcij do naslednje seje (Vsi) 
7. Kadrovska problematika (Marijan) 
8. Osnutka poročila in programa (Dušan, Marijan) 

Razno 
 
 
Ad 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb.  
 
Sklep 1-6-2019:  
IO KVGN potrjuje zapisnik 5. seje IO KVGN. 
 

Ad 2: Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov  
Denša je pripravil preglednico Pregled izvrševanja sklepov s sej IO KVGN v tem mandatu. 
Preglednica vsebuje naziv sklepov, stanje glede izvajanja, izvajalca sklepa in rok za izvedbo.   
Pregledajo se sklepi prejšnje seje in vsi neizvršeni sklepi predhodnih sej.  
Izvrševanje sklepov se evidentira v preglednico na seji. 
Preglednica je obvezna priloga zapisnika. 
Prejšnja seja: 10 sklepov, neizvršen sklep 4-5-2019.  
Ostali neizvršeni sklepi: 4b-4-2019, 4a-4-2019 in 4-3-2019, delo je v teku. 
 
Sklep 2-6-2019:  
IO KVGN se seznanja z izvajanjem sklepov 5. redne seje in predhodnih sej IO KVGN. 
 
Ad 3: Pregled finančnega stanje 
Finančno stanje predstavita Denša in Prašnikar. Za seje bo porabljeno več, kot je načrtovano. Tečaj 
VGN je ustvaril precej minusa, a je hkrati izpopolnjevanje VGN, zaradi zelo dobre udeležbe prineslo 
plus. Za ozaveščanje je bilo porabljenih zgolj 56 €, ugotovljeno je, da še ni bilo nakazano PD Nova 
Gorica za izvedbo naravovarstvenega tabora in povračilo stroškov za udeležbo predstavnikov KVGN 
na DSPD. Namenski stroški v okviru ozaveščanja bodo do konca leta 2019 še nastali. 
 
 
 



 
Sklep 3-6-2019: 
IO KVGN se seznanja s finančnim stanjem KVGN. Potrjuje izplačilo 150 € Planinskemu društvu Nova 
Gorica za izvedbo naravovarstvenega tabora v letu 2019. 
 

Ad 4: Tečaj VGN  
Francek Ivović je podala poročilo o izvedbi tečaja in zaključka. Predstavila je tudi sistem, kako 
udeležence informira o izvedbi tečaja. Eden večjih problemov je neodzivnost mentorjev za izdelavo 
seminarskih nalog. Težava je tudi to, da ni razporeditve seminarskih nalog med mentorji. Preverjamo, 
ali bi bilo modro pripraviti nabor zaželenih (prednostnih) tem, skladno s strukturo in namenom 
izobraževanja. Problem je tudi slab odnos osebja Domžalskega doma na Mali planini in tudi manj 
primeren prostor za predavanja. Predlog, da je izvedba 2. dela tečaja v drugi koči (npr. Planinski dom 
na Sviščakih). Sabina preveri možnost. 
V okviru projekta VrH Julijcev je v planu aktivnosti tudi usposabljanje in informiranje varuhov gorske 
narave. 3. del tečaja se smiselno prilagodi z vsebinami projekta, enako velja za licenčno 
izpopolnjevanje VGN. 
 
Sklep 4-6-2019: 
17. tečaj za varuhe gorske narave je bil uspešno izveden. Za prihodnje leto bomo poiskali novo 
lokacijo za drugi del tečaja. Predavateljem vodja tečaja Francek Ivović predlaga, da vsak prevzame 
po do tri tečajnike za pisanje zaključne naloge.  
 
Sklep 5-6-2019: 
Zbor odsekov in Izpopolnjevanje za varuhe gorske narave bosta 14. marca 2020 v Mojstrani 
(Planinski muzej). Začeti je treba aktivnosti (najem prostora, prehrana, predavatelji). 
 
Ad 5: Ostale aktivnosti med sejama 
 
 15.6.: Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci (Olga, Marijan, Daniela); 

 Vesela planinska šola (veliko zanimanje in uspešna predstavitev), sodelovanje z MK 
 Sodelovala sta tudi Milan in Janez Senica (MDO Koroške) z odlično izvedeno delavnico na NV 

tematiko 
 Srečanje inštruktorjev VGN (malo zanimanje, vendar bomo z akcijo nadaljevali) 

 20.6.: Udeležba na razpravi glede ceste na Mangartsko sedlo (Janez) 
 27.7 - 3.8.: vseslovenski naravovarstveni tabor, Kolpa, Gornji Radenci, 24 udeležencev (Franka) 
 18.10.: udeležba na zboru VGN Dolenjske in Bele krajine (Olga) ter zboru VGN Zasavja (Olga) 
 oktober: priprava stališča Kraški rob (Marijan) 
 november: priprava stališča o primernosti članka o planiki v Delu (Marijan) 
 november: osvežitev obrazca diplome (Marijan) 
 november: pregled stanja gostovanja razstave Narava gorskega sveta (Dušan) 
 
Stalno: 
Urejanje FB (Marijan) in instagrama (Sabina) 
 
Ad 6: Aktivnosti do naslednje seje 
 Poziv za MDG oz. Brati gore (Marijan, Dušan). 
 Pregled stanja gorskih stražarjev: dopis, opozarjanje, za razširjeno sejo (Dušan). 
 Razširjena seja odbora, 19. 12. (Marijan, Dušan): tečaj, kadrovske zadeve, program, priročnik. 
 Dogovor za letno časovnico sej: dan: četrtek ob 17.30 



 
 1/2 februarja (občni zbor) 
 1/2 aprila (tečaj) 
 2/2  septembra (strokovne vsebine, srečanje) 
 1/2 novembra (poročilo/program) 
 1/2 decembra (razširjena) 

 Predavanja na temo VGN (sklep razširjene seje): povezali smo se z dvema eminentnima 
predavateljema, vendar nismo uspeli najti skupnega jezika, dogovarjamo se s tretjim. Problem je 
tudi naša finančna šibkost. 

 Prenova učbenika: Dušan Klenovšek je jeseni odstopil od uredništva, poiskati bo treba novega 
urednika za leto 2020. 

 Povezava z Mladinsko komisijo: Bavšica (Franka, Olga), do novega leta. 
 Inštruktorji VGN: evidenca, mreženje (Olga, Daniela), stalna akcija. 
 Dopolnitev pravilnika KVGN: Diploma in priznanje dr. A. Piskernik (Marijan, Dušan). Diploma naj 

bo za izjemne dosežke oz. za življenjsko delo, priznanje za pomembne dosežke. 
 
Sklep 6-6-2019: 
IO KVGN potrjuje program aktivnosti. 
 
Ad 7: Kadrovska problematika 
Kristina Veber je zaradi težke bolezni podala pisno odstopno izjavo od članstva v IO KVGN. IO je 
kadrovsko podhranjen. O tem je načelnik obvestil pristojno podpredsednico PZS (Ireno Mrak). Začeti 
bo treba postopek kadrovanja za manjkajoče število članov. Poudarek bo na strokovnosti kandidatov. 
 
Sklep 7-6-2019: 
IO KVGN izvede postopek kadrovske dopolnitve izvršnega odbora KVGN. 
 
Ad 8: Osnutka poročila za leto 2019 in programa za leto 2020 
Osnutek obeh dokumentov pripravita Dušan in Marijan. Ostali člani naj pripravijo svoje dopolnitve. 
 

Ad 9: Razno 
Ni bilo dodatnih predlogov. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS 

Načelnik KVGN PZS: 
Marijan Denša, l.r. 

 
Priloga: Pregledovalnik sklepov 


