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ZAPISNIK 

 
14. seje IO KVGN PZS, ki je potekala v četrtek, 17. 2. 2022, ob 17.30 preko spleta. 
 
Prisotni: člani IO KVGN Marijan Denša, Nataša Burger Gabrovec, Irena Bertoncelj, Sabina Francek 
Ivović, Miran Ritonja ter Iran Mrak, podpredsednica PZS in Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 
PZS.  
 
Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
3. Poročilo o delu IO v letu 2021 
4. Seznanitev s predlogi za novo sestavo IO KVGN v obdobju 2022-2026  
5. Seznanitev s predlogi za diplomo dr. Angele Piskernik  
6. Zbor odsekov  
7. Licenčno izpopolnjevanje  
8. Tečaj VGN 2022  
9. Aktualna naravovarstvena problematika med sejama  

 
Ad 1  
Člani IO so se strinjali s predlaganim dnevnim redom seje. 
 
 
Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
 
Sklep 1-14-2022: 
IO KVGN potrjuje zapisnik 13. razširjene seje IO KVGN. 
 
 
Ad 3 Poročilo o delu IO v letu 2021 
Marijan Denša je predstavil poročilo, ki ga je pripravil s poudarkom na ključnih vsebinah, ki so 
bile izvedene. Posebnih dopolnitev ni bilo.  
 
Sklep 2-14-2022: 
IO KVGN potrjuje Poročilo o delu KVGN v letu 2021. 
 
 
Ad 4 Seznanitev s predlogi za novo sestavo IO KVGN v obdobju 2022-2026  
KVGN je v roku za prijave prejela 7 prijav za člane IO in eno prijavo za načelnika KVGN. 
 
Sklep 3-14-2022: IO KVGN se je seznanil s prijavami za kandidate za organe KVGN za obdobje 
2022-2026. 
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Ad 5 Seznanitev s predlogi za diplomo dr. Angele Piskernik 
IO KVGN je prejela dve prijavi in sicer za dr. Petra Skoberneta in Jamarsko zvezo Slovenije. Oba 
kandidata za zaslužena in upravičena za prejem diplome.  
 
Sklep 4-14-2022:  
IO KVGN potrjuje prejem diplome dr. Angele Piskernik za leto 2021.  
 
 
Ad 6 Zbor odsekov VGN 
Na poziv odborov VGN MDO za soorganizacijo izvedbe zbora se je javil odbor VGN Koroške z 
možnostjo izvedbe na Kopah.  
Preveriti je potrebno Grmovškov dom glede prostornosti in same izvedbe.  
Potekala je še razprava, ali bi bilo kot rezerva možno organizirati zbor preko spleta. Miran 
Rutonja je podal mnenje, da je sicer to možno, a je potrebno hkrati z dvema sistemoma zaradi 
varnosti (možnosti sesutja sistema). 
Zbor bo pripravila skupina Marijan Denša, Sabina Francek Ivović, Janez Senica, Dušan Prašnikar. 
 
Sklep 5-14-2022:  
Zbor odsekov VGN bo potekal 19. 3. 2022 na Grmovškovem domu – Center Kope.  
 
Ad 7 Licenčno izpopolnjevanje 
Trenutno predlagana vsebina za licenčno je interpretacija narave, predavateljica Špela Habič, ki je 
sodelovanje še potrdila in okoljsko pravo, za kar je še potreben dogovor. 
Nadalje je potekala razprava ali predavanje organizirati tudi za sočasno predvajanje preko spleta. 
Tehnično bi bilo sicer možno, a bi bil velik izziv.  
 
Sklep 6-14-2022:  
Licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave bo potekal 19. 3. 2022 v živo na 
Grmovškovem domu – Center Kope. 
 
 
Ad 8 Tečaj VGN 2022 
V programu dela KVGN za leto 2022 je zapisano, da bo tečaj potekal klasično v treh vikendih.  
Sledila je diskusija, ali in kako vključiti tudi določena predavanja preko spleta in hkrati da 
omogočimo dovolj terenskega dela. Na koncu je bila sprejeta kompromisna rešitev. Pri 
organizaciji  
 
Sklep 7-14-2022:  
Tečaj za varuhe gorske narave v letu 2022 se organizira tako s teoretičnimi predavanji preko 
spleta kot tremi terenskimi deli. Omejitev števila na 30 tečajnikov. Termini in lokacije za 
terenski del: 15. maj – Lisca, 29. maj – Nanos, 4. in 5. junij – Vrata. 
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Ad 9 Aktualna naravovarstvena problematika med sejama 

• Marijan Denša je na kratko predstavil glavno dogajanje od zadnje seje IO: 
12. je bil izveden posvet VGN, ki je bil zelo uspešen 
8. 2. je odpadlo načrtovano srečanje varstva gorske narave zaradi še veljavnih protikoronskih 
ukrepov 
V januarju in februarju so bili izvedeni Naravovarstveni tematski večeri (4 večeri po 3 predavanja 
oz. predstavitev seminarskih nalog). 
Izvedeno je bilo Predavanje o velikonočnici preko spleta, na kateri so bili udeleženci 50 % iz 
planinskih vrst. 

• Irena Mrak je opomnila za primer vlogerja, ki bivakira na vrhovih. Sklep ene od sej 
predsedstva je bil, da PZS ne odreagira. Vseeno je potrebno na nek način odreagirati.  

• Marijan Denša je predlagal, da strokovni sodelavec takoj po sejah posreduje sklepe IO 
KVGN, če se nanašajo na ostale organe PZS. 

• Marijan Denša je predlagal novo anketo o smeteh. Irena Mrak se strinja, a opozarja, da je 
tematika kompleksna. Miran Ritonja se tudi strinja, a ne sme vsebovati preveč vprašanj.  

• Marijan Denša je dodal, da ima za naslednji mandat namen, da se zaostri pogoje 
registracije za varuhe gorske narave, v smislu vodnikov PZS. 

• Irena Mrak je predstavila, da bi se kampanjo Iz doline v gore, ki jo je  v letu 2021 
predstavila predsedstvu, vključilo v program KVGN. Marijan Denša se strinja, Irena Mrak 
pripravi zasnovo v pisni obliki.  

• Miran Ritonja je predstavil primer vodniške komisije, da so spremembe tudi v smislu, da 
je na izobraževanjih več poudarka naravovarstveni plati vodnikov. Predlaga, da je 
potrebno neaktivne varuhe večkrat spodbuditi in jih povabiti na društveni ravni ali na 
dogodke.  

• Marijan Denša je predlagal neformalno srečanje članov IO KVGN na terenu.  
 
Zapisala: 
Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS 
Marijan Denša, načelnik KVGN 


