
 
 
 

ZAPISNIK 
 
10. seje IO KVGN PZS, ki je bila v petek, 19. 3. 2021, ob 18.00, preko spletne aplikacije zoom.  
 
Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Olga Kržan, Nataša Burgar Gabrovec, Miran Ritonja. 

Upravičeni odsotni: Sabina Francek Ivović, Jure Tičar 
Ostali prisotni: Irena Bertoncelj 
 
Predlagan dnevni red je bil: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje 
2. Priprave na zbor odsekov 
3. Odstop Janeza Bizjaka kot člana IO KVGN 
4. Predlog za nadomestno članico 
5. Peticija Za Savo 
6. Spletna anketa 
7. Razno 

 
Ker je bila na seji prisotna tudi kandidatka za novo članico IO KVGN, smo se v uvodu vsi v nekaj stavkih 
predstavili. 
 
Add 1 
Pri zapisniku je Denša dodal informacije glede priprave tečaja VGN.  
 
Sklep 1-10-2021: 
IO KVGN potrjuje zapisnik 4. dopisne seje IO KVGN. 
 
Add 2 
Zbor bo potekal v dopisni obliki. Srečanje načelnikov odsekov VGN bo potekalo v ponedeljek, 22. 3. 2021.  
 
Add 3 
Janez Bizjak je preko elektronske pošte dne 5. 3. 2021 sporočil, da odstopa kot član IO KVGN. Bil je član 
komisije 11 let in KVGN se mu zahvaljuje za njegov doprinos k uspešnemu delu komisije.   
 
Sklep 2-10-2021: 
IO KVGN se je seznanil z odstopom Janeza Bizjaka kot člana izvršnega odbora KVGN. 
 
Add 4 
Za to, da odbor deluje čim bolj nemoteno in strokovno, je načelnik KVGN k delu v KGVN povabil dr. Ireno 
Bertoncelj, PD Ljubljana Matica, biologinjo z mnogimi izkušnjami z visokogorskim svetom.  
 
Sklep 3-10-2021: 
IO KVGN Zboru odsekov VGN predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer potrditev nadomestne 
članice IO KVGN Irene Bertoncelj, PD Ljubljana Matica.  
 
Add 5 



 
Jure Tičar, ki se seje ni mogel udeležiti, je predhodno podal mnenje, da peticijo podpira, a z razmislekom, 
katere vsebine spadajo k delu KVGN, namreč, da mora biti fokus dela na vsebinah, ki neposredno vplivajo 
na hribovja, gorovja, pri ostalih zadevah pa smo lahko podporniki. 
Člani so se strinjali z mnenjem, širše razprave ni bilo. 
 
Sklep 4-10-2021: 
IO KVGN načelno podpira peticijo Za Savo. Pri aktivnostih se KVGN osredotoča na vsebine, ki imajo 
neposredni vpliv na hribovja in gorski svet, pri ostalih vsebinah je KVGN lahko podpornik.   
 
Add 6 
Miran Ritonja je predstavil končno vsebino spletne ankete glede vode v gorah. Pri vprašanju 12 se izloči 
omemba planinskih koč, da je vprašanje splošno. Spletna anketa se objavi v ponedeljek in pošlje 
načelnikom odsekov VGN za nadaljnjo pošiljanje.  
 
Sklep 5-10-2021: 
IO KVGN potrjuje vsebino ankete IO KVGN Voda v gorah, ki se na ponedeljek, 22. 3. 2021 objavi na 
spletni strani PZS. 
 
Razno: 
Podana je bila pobuda, da bi se lahko za varuhe gorske narave pripravila predstavitev problematike 
planinskih koč in čiščenja odpadnih voda, kar bi lahko pripravil Drago Dretnik, vodja Svetovalne pisarne 
PZS.   
Denša je podal informacijo, da bi se natečaj za izvedbo mladinskih krožkov objavil na Dan zemlje, 22. 4. 
2021.  
Miran Ritonja je podal pobudo oz. vprašanje o možnostih prenove spletne strani KVGN na način, kot se je 
že prenovila stran nekaterih drugih komisij PZS. Dušan Prašnikar preveri možnosti. 
 
 
Zapisal:  
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN 
 
 
 


