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ZAPISNIK 

 
1. seje IO KVGN PZS, ki je potekala v sredo, 9. 11. 2022, ob 17.00 v prostorih PZS ter preko spleta 
(ena članica). 
 
Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Irena Bertoncelj, Sabina Francek Ivović, Olga Kržan, 
Tomaž Mihelič, Janko Kolar, Miran Ritonja ter Roman Ponebšek, podpredsednik PZS in Dušan 
Prašnikar, strokovni sodelavec PZS. 
Upravičeno odsotni: Irena Mrak  
 
Marijan Denša, načelnik KVGN, je v uvodu v prvo sejo pozdravil prisotne in najprej predstavil 
sebe, potem so sledile kratke predstavitve članov IO KVGN in podpredsednika PZS. 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 14. seje IO KVGN in zbora odsekov VGN  
2. Konsolidacija izvršnega odbora KVGN  
3. Poročilo o tečaju VGN v letu 2022 
4. Pregled dela v letu 2022  
5. Aktualna naravovarstvena problematika 
6. Program dela 
7. Akcijski načrt TNP 
8. Razno  

 
Člani IO KVGN so se strinjali s predlaganim dnevnim redom seje. 
 
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 14. seje in zbora odsekov VGN 
 
Sklep 1-1-2022: 
IO KVGN potrjuje zapisnik 14. seje IO KVGN in se seznanja z zapisnikom Zbora odsekov VGN. 
 
Ad 2 Konsolidacija izvršnega odbora KVGN  
Denša je predstavil namen konsolidacije IO KVGN. Vsak član se v delu vključuje v največji možni 
meri, po svojih strokovnih in organizacijskih znanjih, razpoložljivem času in krajevni pripadnosti. 
IO KVGN za uspešnejše delo ustanavlja trajne in začasne delovne skupine, v delo teh skupin se, če 
je treba, vključujejo tudi drugi člani.  
Zlasti bomo okrepili sodelovanje z odbori VGN pri MDO PD. Predlagal je, da posamezni člani 
prevzamejo sodelovanje z določenimi odbori in sodelujejo na sestankih in večjih akcijah odborov. 
Povezave z odbori: 

• Marijan Denša – Savinjski in Kamniško-Bistriški MDO 

• Sabina Francek-Ivović – Primorski in Posoški MDO 

• Irena Bertoncelj – Ljubljanski MDO 

• Janko Kolar – Koroški MDO 

• Olga Kržan – Zasavski in Dolenjski MDO 
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• Tomaž Mihelič – Notranjski MDO 

• Irena Mrak – Gorenjski MDO 

• Miran Ritonja – Prekmurski in Podravski MDO 
Delovne skupine: 

• Skupina za Izobraževanja in usposabljanja – Irena Mrak, Marijan Denša, in Sabina Francek 
Ivović 

• Skupina za strokovna gradiva – Irena Bertoncelj, Marijan Denša, Tomaž Mihelič, Irena 
Mrak in Sabina Francek Ivović 

• Skupina za družabna omrežja – Miran Ritonja, Marijan Denša in Sabina Francek Ivović  

• Skupina za dogodke (Dan planincev) – Olga Kržan, Janko Kolar, Marijan Denša 

• Skupina za strokovna mnenja – vsi člani IO 
Krepitev sodelovanja znotraj PZS (z ostalimi komisijami): 

• Povezovanje z MK – Olga Kržan, Marijan Denša 

• Povezovanje z GK – Irena Bertoncelj 

• Povezovanje z VK – Miran Ritonja 

• Povezovanje s KPP – Janko Kolar 

• Povezovanje s KA, KŠP, KGŠ – Irena Mrak 

• Povezovanje s KTK – Tomaž Mihelič 
 
Sklep 2-1-2022: IO potrjuje zadolžitve posameznih članov IO za povezave z odbori VGN MDO, 
delovne skupine in povezovanja z drugimi komisijami PZS.  
 
Ad 3 Tečaj VGN v letu 2022 
Sabina Francek Ivović, vodja tečaja, je na kratko predstavila izvedbo tečaja, ki je v letu 2022 
potekal v hibridni obliki. Večji del teoretičnih predavanj je potekal preko spleta, praktični del pa 
je potekal na treh lokacijah na terenu. Na posameznem terenu sta sodelovala običajno po dva 
predavatelja. Zaključek tečaja je bil septembra na Mrzlici s predstavitvijo določenih seminarskih 
nalog. Skupaj z letnim srečanjem je bil zaključek uspešen, zabaven in poučen.  

• Število tečajnikov: 30 

• Število novih varuhov gorske narave: 29 

• Število udeležencev zaključka tečaja VGN: 24 

• Število udeležencev letnega srečanja: 40 
Denša je dodal, da je zaradi deževnega vremena program srečanja potekal v notranjosti koče in je 
v obliki vodene animacije izpadlo zelo dobro. Pohvalil je prizadevno pomoč PD Trbovlje pri 
organizaciji srečanja in zaključka.    
Z novo generacijo je število varuhov, ki so pridobili značko, že preko 400. Varuhov z veljavno 
licenco je trenutno 264. 
 
Ad 4 Pregled dela v letu 2022  

• Izpopolnjevanje VGN je potekalo 19. 3. 2022 na Kopah, pred zborom odsekov VGN. Število 
varuhov na licenčnem izpopolnjevanju: 38. 

• Dan planincev leta 2022 je bilo v Kamniški Bistrici, na katerem je bila uspešna izpeljava 
promocije vsebin VGN (vesela planinska šola). 
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• Dan za Pohorje - Janko Kolar je podal kratko poročilo. Sodelovanje na dogodku je bilo 
zastopano s strani OVGN MDO Koroške, Podravja, Savinjskega MDO. Glavna usmeritev 
dogodka je bila vezana na zastoj pri  ustanavljanju regijskega parka Pohorje. Aktivnosti so ob 
menjavi vlade zastale. Turizem na Rogli se širi in je potrebno biti previden. 

• KONSAR – Sestankov se je udeležila Irena Mrak (poročilo je v pripravi). 

• Posvet glede voženj z motornimi vozili v naravnem okolju Pohorja. S strani PZS se ga je udeležil 
Janez Senica. Poročilo je v pripravi. 

• Tečaji za GS so bili izvedeni  v odborih Gorenjske (13 novih GS), Koroške (24 novih GS) in 
Dolenjske in Bele krajine, kjer so skupaj s šolo GRM poskrbeli za 54 novih mladih GS. 

 
Ad 5 Aktualna naravovarstvena problematika 
Dušan Prašnikar je predstavil idejo Irene Mrak glede uporabe javnega prevoza za izlete v gore, v 
okviru slogana iz dolin v gore. Nabor možnih izletov je pripravil Matej Gabrovec, Geografski 
inštitut Antona Melika.   
Tomaž Mihelič dodal, da je DOPPS že pripravil nabor ornitoloških izletov s kolesi in javnimi 
prevozi. V smislu javnih prevozov so ornitologi vezani bolj na vlak. 
V razpravi so člani potrdili smiselnost za razvoj ideje, tudi v povezavi z aplikacijo maPZS in 
promocijo na spletni strani in FB, a po korakih. 
Roman Ponebšek je svetoval, da bi bilo dobro pripraviti koncept, saj je ideja iz doline v gore 
večplastna. 
 
Sklep 3-1-2022: IO GK podpira idejo Iz doline v gore in aktivnosti za večjo promocijo javnih 
prevozov za obisk gora. Skupina za razvoj koncepta (Irena Mrak, Miran Ritonja, Tomaž Mihelič, 
Marijan Denša) pripravi predloge oz. konkretne izvedbe do pomladi 2023.  
 
Ad 6 Program dela 
Zimska predavanja - namen je v zimskem času organizirati predavanja preko spleta in sicer 
predstavitev seminarskih nalog letošnjih tečajnikov in dodatno predavanje strokovnjakov bodisi 
znotraj PZS ali širše. Predavanja se izvede ob četrtkih v januarju in februarju 2023. Za program 
poskrbi skupina za izobraževanje. 
 
Mednarodni dan gora – za letošnje leto Denša ne more organizirati načrtovanega posveta. 
Pripravili bomo pobudo, da se društva preko odsekov VGN angažirajo za dogodek Brati gore.  
 
Prenova spletne strani in FB - Denša in Ritonja sta predstavila namero o postavitvi nove spletne 
strani KVGN. Potekala je obširna razprava glede vsebine in odzivnosti. Glede na to, da je namen 
KVGN informiranje, ozaveščanje in usposabljanje, je smiselno biti proaktiven pri komunikaciji s 
KVGN javnostjo. Prisotni so se strinjali, naj stran vsebuje zavihek za pobude in vprašanja s terena, 
ki jih moderator predhodno pregleda, po potrebi za odgovor/komentar zaprosi ostale člane IO in 
končni odgovor objavi na strani.  
 
Sklep 4-1-2022: Miran Ritonja pripravi predlog prenove spletne strani KVGN. 
 
Ad 7 Akcijski načrt 
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JZ TNP je pripravil akcijski načrt usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v območju TNP , ki 
ga je predstavil za mnenje in predloge tudi na PZS. Člani IO so prejeli dokument v obravnavo. 
Denša je v uvodu podal mnenje, da je dokument bolj strateški kot akcijski načrt. Dodatna 
pojasnila k obravnavi tako predloga akcijskega načrta kot oblikovanja stališča PZS sta podala 
Dušan Prašnikar ter Roman Ponebšek. Razprava je bila usmerjena k obravnavi osnutka stališča 
PZS. Za osnovo so bile že vnaprej poslane pripombe oz. komentarji Irene Bertoncelj, ki smo jim 
dodali še nekatere dodatne pripombe in komentarji. Strokovni sodelavec pošlje te pripombe 
Martinu Šolarju, pripravljavcu stališča PZS.  
 
Ad 8 Razno 
Naslednja seja bo sredi decembra, razširjena z vodji odborov.  
Dodatnih predlogov ni bilo.  
 
Zaključek seje je bil ob 20.45. 
 
Zapisal Dušan Prašnikar 


