
 
 
 

ZAPISNIK 
 
12. seje IO KVGN PZS, ki je bila v četrtek, 16. 9. 2021, ob 17.00, preko spletne aplikacije zoom.  
 
Prisotni: člani IO KVGN:  
Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Nataša Burgar Gabrovec, Miran Ritonja, Franka 
Zega 
 
Dnevni red: 
1.Izvedba in analiza tečaja VGN 2021 
2.Izvedba Srečanja VGN in Zaključka tečaja VGN 
3.Didaktična gradiva KVGN 
4.Razno 
 

1. Tečaj VGN 
Francek Ivović je podala zaključke izvedbe tečaja, kolikor je sama sodelovala. Način izvedbe je bil dober, 
princip z zoom izvedbo predavanj je potekal brez večjih tehničnih težav, razen na začetku s prijavami na 
zoom. Predlaga enak način tudi v prihodnje.  
Denša je dodal, da če bomo v prihodnje predavanja izvedli preko speta, je smiseln zgodnejši začetek, ko so 
dnevi krajši. 
Poskušali bi najti nov način terenskega dela, da je socialni stik med tečajniki boljši, kar je bilo v tem letu 
ena glavnih pomanjkljivosti.  
Predlaga, da se del terena izvede kot regijske delavnice, kar bi tudi zmanjšalo stroške prevoza. Npr. 
Savinjska, Gorenjska in morda opcijsko še eno območje.  
 
Sklep 1-12-2021 
Za naslednji tečaj je treba še pred razpisom nadgraditi sistem terenskih delavnic ter pripraviti in 
uskladiti navodila za izdelavo seminarske naloge (Francek Ivović, Mrak).  
 
Sklep 2-12-2021 
V primeru spletnega tečaja bo zaradi zagotavljanja kvalitete terenskih delavnic omejitev števila 
tečajnikov na 40. 
 
 

2. Srečanje VGN 
Denša je predstavil, da je program pripravljen in zagotovljena pomoč pri izvedbi s strani varuhinje Marije 
Dolinar in PD Vrhnika ter Rudija Bevca, kot vodja odbora VGN MDO Notranjske. Vabilo se razpošlje 
vodjem odsekov VGN v PD.  
Potekala je razprava o izvedbi, glede na trenutne zahteve PCT. Na vabilu in ob pozdravnem nagovoru se 
opozori na obveznost pogoja PCT za udeležbo na srečanju. 
Malica v vrednosti 7 EUR, ki vključuje enolončnico z/brez mesa in sladico. Strošek pokrije KVGN v okviru 
postavke za Ozaveščanje. 
 
 
 



 
 

3. Didaktična gradiva  
Denša je predstavil idejo oz. namen, da bi KVGN pripravila nabor gradiv za otroke in mlade družine, ki bi 
preko igre ozaveščala ciljne skupine o naravovarstvenih vsebinah. Možnost so npr. igrala za otroke, a se z 
njimi »igrajo« tudi starejši in tudi njih vključujejo v ozaveščanje.  
Podobna igrala so že izdelana z gozdarsko vsebino in so zelo uporabna in uspešna.  
Prva možnost: plošča s potjo z NV vsebino, podobno kot človek ne jezi se. 
Druga možnost: pokrivanka; na folijo je potrebno nalagati različne vsebine.  
Tretja možnost: planinska vlaganka/sestavljanka. 
Opcijsko bi se lahko izdelala še kaka pobarvanka. Ne bi šli pa v tisk publikacij ali zgibank. Prašnikar preveri 
možnost ponatisa knjižice Spar. 
 
Predlog je, da se pripravi po en kos gradiva/igre za vsak odbor VGN pri MDO, ki potem ob različnih 
dogodkih ta gradiva uporabijo. Na ta način bi se tudi MDO bolj vključevalo v NV vsebinami.  
 
Denša pošlje predloge didaktičnih iger v pregled ostalim članom IO. Ti naj nabor nadgradijo.  
 
 

4. Razno 
Ritonja je pred sestankom poslal rezultate ankete o odnosu do vode v gorah.  
Podrobnejšo analizo bo pripravil za naslednji sestanek. Pripravil bo kratko predstavitev za objavo na 
spletni strani in FB ter širši članek za PV.  
 
 
Naslednja seja bo zadnji teden oktobra.  
 
Konec seje ob 18:40. 
 
Zapisala: 
Marijan Denša, načelnik KVGN 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS 
 
 
 
 
 
 
 


