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Datum: 5. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 
 

4. dopisne seje IO KVGN PZS, ki je trajala od 24. 2. 2021 do 2. 3. 2021 do 24.00. 

V časovnem okviru so glasovanje opravili: Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga 

Kržan, Nataša Burgar Gabrovec, Miran Ritonja, Jure Tičar, Franka Zega. 

Vsi predlogi sklepov so bili soglasno potrjeni.  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje IO KVGN 

2. Zbor odsekov VGN in potrditev dokumentov za zbor odsekov VGN  

3. Tečaj VGN v letu 2021  

4. Mednarodno leto jam in krasa 

5. Diploma dr. Angele Piskernik  

6. Projekt VrH Julijcev  

7. Razno 

Sklep 1-4D/2021: IO KVGN potrjuje predlagane točke dnevnega reda, kot so bile navedene v vabilu. 

 

 

Točka 1 – Pregled zapisnika  

Sklep 2-4D/2021: IO KVGN potrjuje Zapisnik 9. seje IO KVGN. 

 

 

Točka 2 – Zbor odsekov VGN 

Zbor odsekov VGN bo potekal po elektronski pošti (dopisno), trajanje od sobote, 27. marca 2021 do petka, 

3. aprila 2021 do 24.00. Pred tem bo 22. marca ob 18. uri neformalno spletna (zoom) konferenca vodij 

odsekov in odborov za VGN na temo zbora odsekov, vizije delovanja KVGN in aktualne problematike 

varstva gorske narave v PZS. 

Predlagani dokumenti (Poročilo o delu za leto 2020, Program dela za leto 2021, Okvirni program dela za 

leto 2022), ki jih mora sprejeti Zbor odsekov VGN, so v priponki. Finančno poročilo in plan sta informacija, 

saj ju je UO PZS že sprejel.  

Žal je lani zaradi omejitvenih ukrepov izpadla najpomembnejša dejavnost, izobraževanje, tako novih 

varuhov kot licenčno izpopolnjevanje. Vseeno smo uspeli med »okni« izpeljati nekaj akcij.  

Razveseljivo je uspešno delo nekaterih odborov, ki so izpeljali kar obsežne akcije. 
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Predlogi organov zbora:  

Delovno predsedstvo:  

• Sabina Franček Ivović (Obalno PD Koper) – predsednica 

• Janez Senica (PD Slovenj Gradec) 

• Nino Auer (PD Drava Maribor) 

Zapisnik:  

• Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec KVGN) 

Overovatelja zapisnika: 

• Franka Zega (PD nova Gorica) - vodja 

• Anica Podobnik (PD Cerkno) 

Verifikacijska komisija: 

• Daniela Jakomini (PD Skalca) - vodja 

• Mojca Gorjup (PD Bohinjska Bistrica)  

• Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec KVGN) 

 

Sklep 3-4D/2021: IO KVGN potrjuje datum in obliko zbora odsekov, Poročilo o delu KVGN za leto 2020, 

Program dela KVGN za leto 2021 in Okvirni program dela KVGN za leto 2022 ter predlog organov zbora. 

IO KVGN se je seznanil s Finančnim poročilom KVGN za leto 2020 in Finančnim planom KVGN za leto 

2021.  

 

 

Točka 3 – Tečaj VGN  

Skupina za izobraževanje je pripravila program tečaja, urnik je v prilogi. Tečaj bo potekal preko spleta, 

določeni so roki in predavatelji. Ko bo možno, bomo izvedli tudi terenski del.  

Določiti bo treba še finančno konstrukcijo in zgornjo mejo števila udeležencev; v virtualnem delu tečaja je 

ta meja lahko postavljena zelo visoko, seveda ob primerni organizaciji terenske izvedbe. 

Dobro bi bilo, da bi vsaj v določeni meri nadoknadili lanski izpad novih varuhov. 

 

Sklep 4-4D/2021: IO KVGN se je seznanil s programom izvedbe Tečaja za varuhe gorske narave v letu 

2021. IO KVGN se bo pri odborih in odsekih zavzel za čim večjo udeležbo, vsak član v MDO PD, ki jih 

pokriva. 
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Točka 4 – Mednarodno leto jam in krasa (MLJK) 

Letos je MLJK. Naravovarstvena problematika visoko/gorskega krasa v povezavi z onesnaženjem voda 

zaradi človekove dejavnosti je v gorskem svetu (promet turizem, tudi planinstvo) zelo velika. 

Načelnik predlaga naslednje aktivnosti, v povezavi z Jamarsko zvezo Slovenije (povezava Jure Tičar) in 

drugimi NV organizacijami: 

• Tematika je vsaj ena od tem na licenčnem izpopolnjevanju (Jure) 

• Javno predavanje na to temo (Jure) , v povezavi z licenčnim 

• Obeležitev ob Dnevu Zemlje: sporočilo za javnost (Marijan) 

• Razpis za planinske krožke ob Dnevu Zemlje, zaključek za MDG. Predlagan (delovni) naslov: Gore, 

vir pitne vode 

• Predstavitev problematike ob Dnevu planincev (gradivo, morda tudi delavnica) 

• Spodbuda odborom za akcije na to temo – v povezavi z jamarskimi društvi ali brez 

o Savinjski odbor VGN npr. bo izvedel vsaj eno NV delavnico na temo gore in jame – v 

navezi več društev 

• Tematiko predstaviti tudi na tečaju VGN v okviru geologije in geografije gorskega sveta 

• Anketa o vodi v planinskih postojankah. Vsebino bo odbor podrobneje obravnaval na naslednji 

seji: Miran je pripravil dobro anketo o vodi (v planinskih kočah, dogovor na prejšnji seji), gradivo 

bo poslal vsem v vpogled, pregled in pripombe. Anketo je treba dopolniti z vprašanjem, 

povezanim z vsebino MDJK. Anketo bomo postavili na splet v obdobju od 22. marca do 22. aprila. 

 

MLJK je za KVGN pomembno; na področjih ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in povezovanja 

(notranjega kot zunanjega) na vseh nivojih (odseki, odbori in IO). 

Pričakujemo lahko večje zanimanje sogovornikov in javnosti pri zagovarjanju naravovarstvenih izhodišč in 

smernic za ravnanje z vodo v planinskih postojankah. 

Načelnik je vodje odborov že obvestil o MLJK in jih pozval k aktivnostim. 

 

Sklep 5-4D/2021: IO KVGN potrjuje usmeritve za aktivnosti ob Mednarodnem letu jam in krasa. 

 

 

Točka 5 - Diploma dr. Angele Piskernik 

Do razpisanega roka smo prejeli predloga za dve osebi, Jože Gostiša - Joc (PD Ljubljana-Matica) in Matjaž 

Jež. Oba kandidata sta že desetletja širše dejavna v naravovarstveni aktivnosti, predloga ustrezata 

pogojem.  

 

Sklep 6-4D/2021: IO KVGN potrjuje, da za leto 2020 prejmeta diplomo dr. Angele Piskernik Jože Gostiša 

– Joc (PD Ljubljana-Matica) in Matjaž Jež.  

 

Dušan v najkrajšem možnem času o potrditvi obvesti predlagatelja in kandidata ter zaprosi kandidata za 5-

7 kvalitetnih fotografij originalne velikosti: aktualna osebna oziroma »solo« fotografija, udeležba na 

akcijah varstva gorske narave, nekaj aktualnih in nekaj tudi iz preteklosti. 
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Točka 6 - Projekt VrH Julijcev 

Pri aktivnosti glede zmanjšanje vpliva Koče na Dvojno jezero je bila izdelana 1. faza – dokumentacija o 

izboru najprimernejše tehnologije, ki je obravnavala nadgradnjo čistilne naprave z membransko 

tehnologijo čiščenja vseh odpadnih vod in varianto izvedbo suhih stranišč in čiščenjem sive vode z 

nadgrajeno membransko tehnologijo. Strokovna skupina se je odločila za varianto A, za katero se v 

sodelovanju z MOP išče rešitev, ki bo bodisi skladna z zakonodajo bodisi da se bo šlo v spremembo 

določene uredbe. 

Poleg tega je PZS vključena v obravnavo in določitvijo mirnih območjih v TNP (predvsem za belko in 

divjega petelina). V letu 2021 je v načrtu mnogo aktivnosti na informiranju in ozaveščanju.  

Ta projekt za KVGN pomemben, predstaviti ga moramo tudi na tečaju za VGN. Kar nekaj je razprave glede 

mirnih con za belko, tudi znotraj PZS.  

Poleti se je kar nekaj vodij odborov in drugih članov VGN udeležilo delavnice o alpski možini.  

Projekt bomo spremljali in se v največji možni meri vključevali v projektne aktivnosti. 

 

Sklep 7-4D/2021: IO KVGN se je seznanil z informacijami o izvajanju projekta VrH Julijcev. IO KVGN bo 

pozval odbore, da se članstvo udeležuje aktivnosti projekta.  

 

 

Točka 7 - Razno 

• Objavili smo razpis za licenčno usposabljanje, ki bo 12. marca, po spletu, brezplačno. Predavanja bodo 

dostopna tudi ostali zainteresirani javnosti. 

• Stanje glede licenc varuhov je slabo. Deloma zaradi izpada lanskega tečaja, deloma zato, ker starejši 

varuhi, predvsem iz prvih generacij, licenc več ne želijo obnavljati, deloma zato, ker nekateri odseki in 

tudi odbori ne delujejo tako, kot bi morali ali pa sploh ne. Glede tega pripravljamo predloge ukrepov, o 

njih bomo razpravljali prihodnjič in z vodji odborov. Gradivu je priložena preglednica stanja veljavnih 

licenc po MDO PD, kot predhodna informacija za razpravo in delo na terenu.  

• Minilo je pet let delovanja FB profila. Obeležili jo bomo z nagradnim kvizom. 

• Naša spletna stran je nerodna in zastarela, polna nerodnosti ter napak. Načelnik je pripravil pregled 

najnujnejših ukrepov sanacije. Temu se bo strokovno posvetil Miran v povezavi z Dušanom, ostali jima 

bodo pomagali pri preverjanju vsebin.  

 

 

Zapisal:          Marijan Denša 

Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS    Načelnik KVGN PZS 

 

 


