
 
Številka: /2014 

Datum: 21. 02. 2015 
 
 
ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je bil v Info centru TNP 
Triglavska roža na Bledu, v soboto, 21. 02. 2015, s pričetkom ob 15.00 uri. 
 
Prisotni: 37 delegatov odsekov za varstvo gorske narave, skupno prisotni 58 oseb (Lista prisotnosti 
v prilogi). 
 

Ad 1. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14. 30 ure do 15.00 ure.  

 

Ad 2. 

Pred vsebinskim pričetkom zbora OVGN je zbrane nagovoril Peter Skoberne, v.d. direktorja JZ 

Triglavski narodni park, ki je predstavil tudi delovanje TNP. Janez Bizjak je udeležence vodil po stalni 

razstavi Info centra. 

 

Ad 3. 

Načelnica Irena Mrak je podala predlog delovnih organov zbora. 

Delovno predsedstvo: Darko Lorenčič, predsednik; Zvonko Posilovič, član; Janez Senica, član. 

Verifikacijska komisija: Marta Bašelj, predsednica; Anica Podobnik, članica; Simona Zorko, članica. 

Zapisnikar: Dušan Prašnikar 

Overovatelja zapisnika: Marijan Denša, Klavdija Potočnik 

 

SKLEP 1/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Načelnica KVGN Irena Mrak je predala besedo predsedniku delovnega predsedstva Darku Lorenčiču. 

Za potek zbora je predlagal naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. Evidentiranje prisotnosti (od 14.30 do 15.00 ure) 
2. Ogled Info centra Triglavska roža in predstavitev delovanja Triglavskega narodnega parka (1 h) 
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora odsekov za VGN 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2014 
6. Razprava o poročilih in potrditev poročil 
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2015 
8. Razno 

 



 
 

SKLEP 2/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

Predsednica Verifikacijske komisije Marta Bašelj je poročala, da je na zboru OVGN prisotnih 37 od 85 

delegatov odsekov za VGN, kar pomeni 42 %, za sklepčnost pa je potrebnih vsaj ena tretjina 

delegatov, kar pomeni, da je zbor OVGN sklepčen in da lahko začne s svojim delom. 

Ad 5. 

Načelnica Irena Mrak je podala vsebinsko in finančno poročilo o delu KVGN za leto 2014. 

Dodatno ugotavlja, da nimamo pregleda stanja gorskih stražarjev, kar bi bilo potrebno narediti. 

Darko Lorenčič je podal dodatno obrazložitev o akciji KVGN v Ospu, decembra 2014. 

 

Ad 6. 

Predsednik DP Darko Lorenčič je odprl razpravo o poročilih za 2014.  

 

Marijan Denša je opomnil, da ima KVGN novega strokovnega sodelavca, Dušana Prašnikarja. Pohvalil 

je srečanje VGN v Škofji Loki in predlagal, naj se tovrstna srečanja odvijajo tudi v prihodnje.  

 

SKLEP  3/21.02.2015:  Zbor OVGN potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo KVGN za leto 2014. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. 

Načelnica Irena Mrak je predstavila program dela in finančni načrt KVGN za leto 2015. 

 

Izpostavilo se je vprašanje, ali KVGN še vedno lahko podeljuje priznanja dr. Angele Piskernik. Ker ni 

bilo jasnega stališča oz. odgovora med prisotnimi, je zbor OVGN sprejel sklep.  

 

SKLEP  4/21.02.2015: Ker je priznanje dr. Angele Piskernik specifično priznanje za zaslužno delo na 

področju ohranjanja gorske narave, Zbor OVGN prosi PZS za pravno obrazložitev ali Zbor OVGN 

lahko še vedno to priznanje podeljuje oziroma če to ne more, ali bo potem PZS podeljevala 

priznanja dr. Angele Piskernik. Zbor OVGN želi obdržati ta priznanja specifično za zasluge na 

področju ohranjanja gorske narave.   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Marta Bašelj je podala informacijo, da je trenutno prijavljenih le 5 tečajnikov za VGN in pozvala za 

aktivno pridobitev tečajnikov, sicer izvedbe tečaja v letu 2015 ne bo mogoče. Vzrok za malo prijav 

vidi predvsem v zelo visoki ceni tečaja, ki ni sofinanciran s strani evropskih sredstev. 

Igor Kanižar je predlagal, da bi se s strani PZS pridobilo sredstva za tečaj za gorske stražarje.  

Darko Lorenčič je obrazložil sistem financiranja za gorske stražarje v MDO-jih. 

Valentin Rezar je podal informacijo, da je gospodarska komisija podala predlog na PZS, da se zaslužek 

od določenih pijač v nekem majhnem odstotku nameni za planinski sklad z namenom sofinanciranja 

usposabljanj PZS.  



 
 

Marijan Denša je predlagal, da PZS sofinancira tečaj za VGN v vrednosti 50%, če resno misli s 

projektom varuhov gorske narave. Potreba po varuhih gorske narave je vse večja, število VGN pa je 

majhno glede na potrebe in hkrati je nujna potreba po kontinuiteti usposabljanj. 

Darko Lorenčič je dodal, da je usposabljanje varuhov gorske narave ena od prioritet PZS in bi jo PZS 

morala finančno podpreti. 

Član delovnega predsedstva je opomnil, da se je na licenčnem seminarju  VGN pojavilo vprašanje, ali 

so za ustanovitev odseka VGN v planinskem društvu potrebni vsaj 3 varuhi gorske narave. 

Marijan Denša je obrazložil, da je PD samostojna pravna oseba in lahko po svojih pravilih ustanavlja 

odseke in da ni potrebno, da so trije formalno izobraženi VGN, ampak tri osebe. Važna je vsebina in 

da so motivirani za delo.   

Marjeta Keršič Svetel je predlagala, da bi Zbor OVGN dal pobudo PZS-ju, da PZS nameni sredstva v 

promocijo, da bi vsa društva imela varuhe gorske narave. 

Igor Kanižar je pojasnil, da odsek lahko ustanovi skupina, za katero je priporočljivo, da je načelnik 

odseka VGN tudi varuh gorske narave, ni pa nujno. Pomemben je interes za delo in v nobenem 

pravilniku ni zapisano, da bi morali biti vsaj trije varuhi gorske narave za ustanovitev odseka VGN v 

društvu. 

Marjan Kobav je podal dvom, da so potrebni za odsek trije varuhi gorske narave, in je hkrati mnenja, 

da je pomembno, kako ljudje delajo. Izkazuje se, da vodstvo PZS deluje v svojo smer, pomembno pa 

je, da delujemo skupaj kot enotna organizacija.  

Valentin Rezar je mnenja, da če društvo napoti nekoga na izobraževanje VGN, mora biti ta vključen v 

organe PD, bodisi preko odseka ali upravnega odbora. 

Frančiška Justin je podala mnenje, da je na nekatere stvari težko vplivati, da pa lahko naredimo nekaj 

znotraj planinskih društev in za člane PD, predvsem z ozaveščanjem. 

Marjan Kobav je podal mnenje, da ne moremo biti policaji, lahko pa veliko naredimo s svojim 

obnašanjem in izobraževanjem. 

Valentin Rezar je predlagal, da se srečanje VGN naredi sočasno z akcijo KVGN. 

Pia Peršič je predlagala, da bi bilo lahko srečanje VGN skupaj z delovno akcijo na Bohorju s čiščenjem 

poti štirih slapov ter odstranjevanjem ambrozije, kar pripravlja PD Videm-Krško in PD Bohor.  

Katja Tabernik je povedala, da se kot načelnica odseka za VGN počuti nemočna znotraj PD in mnenja, 

da je potrebna večja povezanost med markacisti in varuhi gorske narave. Tudi je mnenja, da je 

potrebno mladim dati svoj prostor v okolju na primeren način. 

Marija Lesjak je predstavila primer izgradnje ferate na Gonžarjevi peči. PD je nadaljevalo z 

aktivnostmi po tem, ko je ZRSVN dala pozitivno mnenje za gradnjo, sicer ne bi nadaljevali aktivnosti. 

Ferata je kakovostno izdelana in z vso dokumentacijo. 

Marjeta Keršič Svetel je pripomnila, da slovensko varstvo narave na žalost temelji na biotski pestrosti, 

če zaradi predvidenih posegov ne izumre nič, se ZRSVN strinja s posegom. 

Darko Lorenčič je podal mnenje, da morajo VGN delovati s čutom do narave, ne zgolj zaradi 

zakonskih predpisov.  

Marija Lesjak je predlagala, da naj napravimo merila, kaj se sme in kaj ne v naravnem okolju.  

Klavdija Potočnik je mnenja, da bi nadelava ferate na Gonžarjevi peči lahko bila vzorčni primer dobre 

prakse.  

Valentin Rezar je predlagal, da ima KVGN konferenco, preko katere tudi mediji in javnost izve za delo 

VGN. 

Marjeta Keršič Svetel je pohvalila predlog o konferenci in hkrati predlaga vsebino, da se sooči 

doživljanje narave in turizem ter sam pogled planinstva, v smeri naravovarstva ali turizma.  



 
 

Darko Lorenčič je pripomnil, da s strani vodstva PZS ni nikogar na zboru OVGN. 

Katja Tabernik je opozorila na problem gorskih kolesarjev na Veliki planini, kjer podjetje z namenom 

zaslužka vabi kolesarji, ki pa razen izjem, vozijo po planinskih poteh. 

Pia Peršič je opozorila, da je pri vožnji v naravnem okolju potrebno ločiti skupine: voznike motornih 

vozil, downhill kolesarje in turne kolesarje. Slednji imajo v sklopu izobraževanja tudi vsebine o varstvu 

gorske narave in so v veliki večini osveščeni in se držijo načel naravovarstva in zakonodaje.  

 

SKLEP 5/21.2.2015: Zbor OVGN potrjuje program dela in finančnega načrta KVGN za leto 2015 

dopolnjen s predlogi iz razprave: 

-organizira se razširjeno srečanje VGN in gorskih stražarjev skupaj z delovno akcijo, 

-PZS organizira tematsko konferenco o vplivih človekovih aktivnosti, predvsem planinstva na 

gorsko okolje, 

-PZS sofinancira tečaj za varuhe gorske narave v deležu 50 %.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 8 

Marta Bašelj je prebrala pismo varuhinje gorske narave Nevenke Rajhman, PD Mercator, ki ni mogla 

biti prisotna na Zboru OVGN. 

Igor Kanižar je podal predlog, da bi KVGN organizirala izdelavo športnih majic z logom VGN. 

Zdravko Damjanovič, gorski stražar, je povedal, da so v okviru MDO Dolenjska sami organizirali 

izdelavo majic za gorske stražarje in hkrati še preoblikovali znak za gorske stražarje, da ga je možno 

uporabiti za našitek. Preoblikovan logo je uporaben tudi za ostale. Hkrati je povedal, da nabiralcem 

zelišč na Veliki planini svetuje in jih vzgaja, da se zelišč ne ruva, ampak reže in hkrati daje papirne 

vrečke, ker v plastičnih postane zelišče neuporabno.  

Nataša Pavlič je povedala, da se na Črnivcu načrtuje postavitev vetrnih elektrarn in da PD Gornji Grad 

zagovarja stališče, da te ne sodijo v ta naravni prostor. Hkrati je prosila za pomoč KVGN in vse VGN 

glede stališča proti graditvi, kot tudi sosednje PD Kamnik. 

Marjeta Keršič Svetel je razložila, da je KVGN pred štirimi leti dobila v pregled predlog o predvidenih 

lokacijah za vetrne elektrarne. KVGN je takrat že sprejela mnenje po določenih kriterijih, kam se ne 

umešča vetrnih elektrarn. Problem vetrnih elektrarn ni zgolj naravovarstveni, saj imajo zaradi 

postavljene vetrnice težave okoliški prebivalci zaradi nizkofrekvenčnih zvočnih motenj.  

Darko Lorenčič je predlagal, da ko se bodo pričele odvijati kake aktivnosti, naj PD Gornji Grad o tem 

obvesti KVGN.  

Marjan Kobav je podal mnenje, da je potrebno poiskati kompromise, da ne moremo za čisto vse 

posege biti proti. 

Anka Vončina je predlagala, da se novice, ki se tičejo delovanja KVGN oz varuhov gorske narave, tudi 

pošlje članom VGN na e-mail, poleg tega, da se objavi na spletni strani. 

 

 

Predsednik DP se je ob koncu vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in prisotnost na zboru.  

Zbor je bil zaključen ob 18.20 uri. 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: 

Darko Lorenčič l.r. 

 



 
 

Overovitelja zapisnika:  

Marijan Denša l.r. 

Klavdija Potočnik l.r. 

Priloge: 

- Poročilo o delu KVGN v letu 2014 
- Finančno poročilo za leto 2014 
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2015 
- List prisotnosti 

 
 



 
 

Številka: 189/2016 
Datum: 27. 02. 2016 

 
 

ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je potekal v Osnovni šoli Škofja 
Loka-mesto, Škofja Loka, v soboto, 27. 02. 2016, s pričetkom ob 14.30 uri. 
 
Prisotni: Rudi Bevc- PD Podpeč-Preserje, Stanislava Bukovnik- PD Šempeter, Miloš Četrtič- PD Za 
Selško dolino Železniki, Marijan Denša- PD Nazarje, Marija Dolinar- PD Vrhnika, Petra Frelih- PD 
Gorje, Darinka Gaberščik- PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Metka Hojs- PD Maribor Matica, Daniela 
Jakomini- PD Skalca Hoče-Slivnica, Igor Kanižar- PD Moravče, Helena Kermauner- PD Domžale, Olga 
Kržan- PD Brežice, Anton Lavtar-PD Križe, Marija Lesjak- PD Vinska Gora, Marjan Marn – PD 
Komenda, Vlasta Medvešek Crnkovič- PD Kum Trbovlje, Marija Miklič- PD RTV Ljubljana, Sonja Modlic 
– PD Integral, Katarina Novak- PD Laško, Bojan Oblak- PD Ljubljana Matica, Darko Oblak- PD Javornik 
Koroška Bela, Nataša Pavlič- PD Gornji Grad, Vesna Pečar- PD Sežana, Anica Podobnik- PD Cerkno, 
Nevenka Rajhman- PD Mercator, Urška Ratajc- PD Liboje, Valentin Rezar- PD Radovljica, Uroš Ribič- 
PD Tržič, Janez Senica- PD Slovenj Gradec, Maksimiljan Senica- PD Bricnik Muta, Bogomir Soban- PD 
Ajdovščina, Sonja Starešinič- PD Črnomelj, Miro Strosar- PD Nova Gorica, Katja Tabernik- PD Kamnik, 
Helena Tepina – PD Viharnik, Iztok Trobiš- PD »Grmada« Celje, Anton Vochl- PD Logatec, Milan 
Vodnik- PD Škofja Loka, Rastko Vrečko- APD Kozjak Maribor, Alenka Zega- PD Obrtnik. 
 

Dodatno prisotni: Marija Klofutar- PD Tržič, Janez Pintar- PD Škofja Loka, Irena Mrak- KVGN, Vinko 

Hafner- PD Škofja Loka, Milka Kolman- PD Škofja Loka, Marija Koprek- PD Škofja Loka, Tončka Tokić- 

PD Brežice, Jožica Potokar- PD Ljubljana Matica, Sonja Modic- PD Integral, Tomaž Kumer- PD Vinska 

Gora, Ana Kreft- PD Vrhnika, Kristina Veber- PD Kamnik, Marija Magajne- PD Ljubljana Matica, 

Marjeta Dajčman- PD Ljubljana Matica, Marta Bašelj- PD Škofja Loka, Marjan Marn- PD Komenda, 

Janez Slabe- PD Logatec, Janja Prelovšek- PD Železničar Ljubljana, Marija Kastelic- PD Viharnik, Drago 

Cenčič- PD Pošte in Telekoma, Ivana Mravlje- PD Rašica, Branko Dolinar- PD Ljubljana Matica, Bedrač 

Janez- PD Škofja Loka, Polona Pegan- PD Preddvor, Franka Zega- PD Nova Gorica, Bojan Rotovnik-  

Predsednik PZS, Dušan Prašnikar- Strokovni sodelavec PZS. 

 

Ad 1. 

Od 14.30 do 15.30 je potekal voden sprehod po starem delu Škofje Loke.  

 

Ad 2. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.30 do 15.30. 

 

Ad 3. 

Načelnica komisije Irena Mrak je pozdravila vse prisotne in da glede na veliko udeležbo pomeni, da 

nam gorska narava pomeni veliko. Podala je predlog delovnega predsedstva. 

 



 
 

Delovno predsedstvo: Marijan Denša – PD Nazarje, predsednik; Alenka Zega – PD Obrtnik Ljubljana, 

Miloš Četrtič – PD Za Selško dolino Železniki 

Verifikacijska komisija: Marta Bašelj – PD Škofja Loka, predsednica; Tomaž Kumer – PD Vinska gora, 

Petra Frelih – PD Gorje 

Zapisnikar: Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec KVGN 

Overovatelja zapisnika: Uroš Ribič – PD Tržič, Janja Prelovšek – PD Železničar Ljubljana 

 

SKLEP 1/2016: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

Načelnica KVGN Irena Mrak je predala besedo predsedniku delovnega predsedstva Marijanu Denši (v 

nadaljevanju predsednik DP), ki je tudi pozdravil vse prisotne, še posebno predsednika PZS. Za potek 

zbora je predlagal naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. Voden ogled Škofje Loke 
2. Evidentiranje prisotnosti  
3. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN 
4. Pregled in potrditev dnevnega reda 
5. Pozdrav gostov 
6. Poročilo verifikacijske komisije 
7. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2015 
8. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2016 in okvirnega 

programa dela za 2017 
9. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik 
10. Razno 

 
SKLEP 2/2016: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. 

Predsednik DP je k pozdravnemu govoru povabil predsednika PZS, Bojana Rotovnika. Rotovnik se je 

zahvalil vsem prisotnim, da se v okviru društev in komisije trudijo, da je področje varstva gorske 

narave pomemben element dejavnosti planinske organizacije, ki pa je zelo raznovrstna. Usklajevanje 

interesov in želja ni enostavno, a upa, da nam s pogovori in sodelovanjem uspe premagati večje 

prepreke. Načelnici in vsem prisotnim se je upravičil za odsotnost predstavnika vodstva PZS na zboru 

v letu 2015, ki ni bila namerna, ampak splet naključij. Ob koncu je povedal, da z načelnico, 

strokovnim sodelavcem in komisijo dobro sodelujejo in je pretok informacij dober, a je vedno možno 

stvari še izboljšati. 

 

Predsednik DP je povabil k besedi še predsednika PD Škofja Loka. Janez Pintar je pozdravil vse 

navzoče in upa, da bo zdržal na funkciji vsaj pol toliko kot njegov predhodnik. Predhodnikom se je 

zahvalil za dobro delo v preteklosti. PD ima dve koči, od kateri ima koča na Blegošu oba certifikata – 

okolju in družinam prijazna planinska koča, kar kaže na prizadevanja društva za ohranjanje okolja. 

Poudaril je, da pripadniki planinske organizacije morajo biti glasniki ohranjanja narave, saj se pojavlja 

vse več dejavnosti v prostoru.  



 
 

 

Ad 6. 

Predsednik DP je pozval predsednico verifikacijske komisije, Marto Bašelj, da poda poročilo. 

Verifikacijska komisija je ob 15.40 ugotovila, da je na zboru OVGN prisotnih 40 od skupno 93 

delegatov odsekov za VGN, kar pomeni 43 %. Komisija ugotavlja, da je prisotnih več kot ena tretjina 

delegatov, kar pomeni, da je zbor OVGN sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. 

 

Ad 7. 

Načelnica KVGN Irena Mrak je podala vsebinsko in finančno poročilo o delu KVGN za leto 2015. V 

uvodu se je zahvalila članom IO KVGN za pomoč pri vsem delu komisije in da sta konec leta 2015 

odstopila dva člana IO KVGN, Darko Lorenčič in Marjeta Keršič Svetel. V letu 2015 je bilo veliko zahtev 

po strokovnem mnenju oz. odgovoru komisije. Pri splošnih zadevah je izpostavila dve področji, pri 

katerih se komisija ni strinjala s stališči zveze. Komisija je nasprotovala izgradnji zavarovanih plezalnih 

poti oz. podala predloge, da se jih umesti v degradirana območja. Komisija tudi se ne strinja z namero 

zveze, da hoče pod isto streho vključiti vse aktivnosti, ki se odvijajo v gorskih območjih. Osebno se 

zaveda, da je potrebno iskanje kompromisov. Pri izobraževanju varuhov gorske narave je poudarila, 

da je izvajanje tečajev izjemnega pomena za komisijo. Zaključek tečaja je bil organiziran kot širši 

dogodek srečanja vseh varuhov gorske narave in gorskih stražarjev. S predstavitvijo nalog in 

izmenjavo izkušenj je to dober način druženja, ki naj bi bil tradicionalen. Na ravni KONSAR je bil 

primer dvonamenske rabe planinskih poti sprejet kot primer dobre prakse. Neizvedena aktivnost v 

letu 2015 je bila organizacija konference o načinu razvoja turizma v gorskih območjih. Načelnica je 

omenila anketo PZS, pri kateri je sodelovala komisija in ki je dala potrditev, da večina obiskovalcev 

gorskega sveta hodi v gore zaradi doživetja in miru ter tišine. Ob predstavitvi finančnega poročila je 

poudarila, da je bil v letu 2015 porabljen pretežni del rezerve komisije za to, da je bil tečaj VGN lahko 

izveden. Ob koncu je omenila uspešno akcijo, kjer se je preko socialnega omrežja facebook uspelo 

opozoriti na problem in tudi povratno se je problem pozitivno rešil. 

Predsednik DP je pohvalil srečanje VGN in GS na zaključku tečaja za VGN pri Krnskih jezerih in upa, da 

bo srečanje res tradicionalno. Ob tem je omenil, da danes PZS praznuje 123 let. 

Marta Bašelj je pozvala prisotne, da naredijo reklamo za tečaj po svojih društvih. Izrazila je mnenja, 

da so bili do sedaj tečaji zelo dobro sprejeti pri udeležencih. 

Nevenka Rajhman je pohvalila organizatorje tečajev za vso preteklo delo. 

Mirko Strosar je predlagal, da bi varstvo gorske narave moralo biti del vseh programov znotraj 

programov izobraževanj PZS. Podal je mnenje, da so varuhi v podrejenem položaju do drugih. 

Valentin Rezar je obrazložil, da je bil predlog že obravnavan na komisiji. 

Dušan Prašnikar je dodal, da se komisija dogovarja z odborom za usposabljanje pri vodniški komisije, 

da se tema varstvo gorske narave vključi kot ena od tem za izpopolnjevanje vodnikov za naslednje 

triletno obdobje. 

Predsednik DP je podal mnenje, da je pomembno, da varuhi in gorski stražarji sami že aktivno 

sodelujejo z vodniki.  

Darinka Gaberščik je obrazložila, da je v PD Pošte in Telekoma praksa, da je na naravovarstvenih 

izletih vedno prisoten vodnik in je večina vodnikov društvu varuhov gorske narave. 

Janez Senica je povedal, da Darko Lorenčič facebook uporablja za širjenje oz. opozarjanje 

nepravilnosti pri vožnjah z vozili v naravnem okolju na Pohorju. 

Miloš Četrtič je dodal, da obstaja na facebooku portal Očistimo naše gore. 



 
 

Predsednik DP je povzel komentarje in se mu zdi pomembno mnenje, da so varuhi zapostavljeni. To 

pa izhaja iz tega, ker varuh ne deluje na silo. Predlaga večjo vključenost varuhov pri izvedbi 

društvenih izletov. 

Bojan Rotovnik je v uvodu obrazložil, da je v statutu PZS zapisano, da se vsebine varstva gorske 

narave vključujejo v vse programe usposabljanja PZS in je v formalnem smislu to urejeno. Na pobudo 

PZS se je sprejelo, da je v vseh programih usposabljanja na področju športa obvezno pri osnovnem 

tečaju vključiti 5 ur naravovarstvenih vsebin. Drugo pa je samo izvajanje v praksi, kjer pa vidi 

pomembno vlogo varuhov gorske narave, da aktivno sodelujejo in se vključujejo. Glede na to, da je 

bila PZS omenjena pri poročilu načelnice, je predsednik obrazložil širino delovanja PZS. Ravno ta 

širina in tradicija daje PZS-ju veljavnost v družbi in da tudi mnenje PZS nekaj velja. Zaradi množice 

dejavnosti znotraj PZS prihaja do problemov usklajevanje interesov. PZS se je po tehtnem premisleku 

odločila, da se PZS ne bo distancirala do vseh ostalih dejavnosti v gorskem svetu, ampak da del teh 

dejavnosti vključi v dejavnosti PZS. Kot dober primer uskladitve in sodelovanja je navedel 

dvonamenske rabe planinskih poti. Ni interes PZS, da vključi vse športe, pač pa tiste, ki spoštujejo 

Tirolsko deklaracijo in naravovarstveni kodeks Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot primer je navedel 

zavarovane plezalne poti, kjer so nekatera društva že samostojno izvajala nadelave tudi mimo PZS in 

je bolje, da PZS vsaj usmerja in priporoča. Na podlagi sprejetih priporočil lahko sedaj PZS deluje 

ozaveščevalno in hkrati opozarja tam, kjer se lotevajo mimo priporočil. Ob koncu se je obrnil tudi na 

varuhe za razumevanj ter hkrati pomoč in sodelovanje.  

Predsednik DP je povzel, da mora biti varstvo gorske narave podlaga celotni planinski dejavnosti. 

Varuhi delujejo altruistično in ne zaradi ekonomskih namer, zato je pomembno, da je varuhov čim 

več. 

Neimenovana udeleženka je vprašala, kake so pristojnosti varuhov, ali samo v gorah oz. nad gozdno 

mejo, ali vsepovsod, kjer je narava. 

Predsednik DP je mnenja, da se vse začne doma oz. od doma. Ugotavlja, da posebnih pripomb na 

poročilo ni bilo, zate je predlagal potrditev sklepa. 

 

SKLEP  3/2016:  Zbor OVGN potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo KVGN za leto 2015. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednik DP je še čestital načelnici Ireni Mrak za opravljeno delo v težkih osebnih razmerah zaradi 

okvare vida. 

 

Ad 8. 

Načelnica Irena Mrak je predstavila program dela in finančni načrt KVGN za leto 2016 ter okvirni 

program dela za leto 2017. Poleg napisanega je dodatno poudarila nekaj stvari. Pomembno delo 

komisije je ažurno reagiranje na dogodke na terenu in na potrebe po strokovnem mnenju, ki se sproti 

pojavljajo. Na tem mestu je pozvala vse udeležence, da tudi sami aktivno delujejo na svojih območjih 

oz. o problemih javljajo tudi komisiji. Zaveda se težavnosti doseganja kompromisov glede na vse 

dejavnosti, ki se odvijajo v gorskem svetu. Komisija si želi dobrega sodelovanja in komunikacije z 

odseki VGN na ravni MDO. Plan dela za 2017 je zelo okviren in predstavlja predvsem že utečene 

aktivnosti komisije. 

Anton Lavtar je predlagal, da se v program doda ureditev razmerij med gorskimi stražarji (v 

nadaljevanju GS) in varuhi gorske narave (v nadaljevanju VGN). Kot primer je navedel, da v 



 
 

Dolenjskem MDO izobražujejo GS, na komisiji pa VGN, zakaj dva različna programa in ali je možno, da 

se GS potrdi kot VGN. 

Alenka Zega je dodala, da se v MDO Ljubljane že skoraj 10 let trudijo za izvedbo tečaja za GS, a ni bilo 

kandidatov. Sedaj se je dogovorila z Rozi Skobe, da na njihov tečaj vzamejo tudi kandidate iz 

Ljubljanskega MDO, a kljub temu ne dobi kandidatov. 

Irena Mrak je pojasnila, da se je program VGN začel leta 2002, ko se je ta program verificiral in so 

VGN postali tudi delavci v športu. Program je obširnejši kot za GS. Komisija se trudi, da se GS aktivno 

vključuje v aktivnosti komisije.  

Predsednik DP je dodal, da je program tako za GS kot za VGN opredeljen in predstavljen na spletni 

strani KVGN. Izobraževanja za VGN organizira KVGN, izobraževanja za GS pa so v domeni MDO-jev oz. 

PD-jev. Med obojimi izobraževanji ni križanja, je pa status obeh programov drugačen. Hkrati je ravno 

zaradi programa VGN PZS dobila status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva 

narave. Omenil je, da imajo nekatera društva odseke za GS in ne odsek za VGN, kar je povsem v redu. 

Komisija se je že o tem pogovarjala. 

Vinko Hafner je v 60-ih letih PZS prevzela GS od tabornikov in se ne strinja, da se to enači z VGN. Ni 

potrebno, da se pelje z dvema programoma k istemu cilju. Sam je GS in tudi inštruktor GS in se ne 

strinja, da so GS manj usposobljeni, kot je bilo rečeno na enem od zborov VGN. Želi, da se to razmerje 

uredi.  

Mirko Soban podpira Vinka Hafnerja in je predlagal, da se GS, ki so opravili izobraževanje za GS do 

leta 2002 izenači status z VGN, od tega leta naprej pa naj se status za GS izenači s seminarsko nalogo.  

Predsednik DP je povedal, da za nazaj težko sprejemajo take zadeve. 

Vinko Hafner je pohvalil predsednika PZS, da se je udeležil današnjega zbora, saj je v daljših preteklih 

letih bil predsednik le enkrat prisoten na zboru.  

Predsednik DP je predlagal oblikovanje sklepa, da KVGN preveri razmerje med GS in VGN in možnosti 

za poenotenje. 

Neimenovani udeleženec je povedal, da je bil na inštruktorskem tečaju za GS v 80-letih in takrat je 

bilo izobraževanje na najvišjem nivoju, po tem pa se je pozabilo na GS in ima občutek, da se je s 

programom VGN začel nov svet, čeprav so bili temelji v GS in na tem, kar so GS že naredili v 

preteklosti. Predlaga, da bi lahko GS-je potrdili za VGN-je. 

Miloš Četrtič je mnenja, da ni pomemben naziv GS ali VGN, ampak naj bi bil vsak član PD varuh 

gorske narave in je pomembno, kaj se naredi.  

Mirko Soban je dodal, da ni smiselno, da sta v društvu dve skupini za isto vsebino. 

Predsednik DP je povedal, da se ta problematika med GS in VGN izpostavlja vsakič od leta 2012. 

Dejstvo je, da je program GS in program VGN različen. Pozval je udeležence, če so še drugi predlogi 

glede Programa dela. 

Janez Senica predlaga, da bi v program dela povečali aktivnosti glede problematike voženj z vozili v 

naravnem okolju.  

Miloš Četrtič je dodal, da nismo nič omenjali delo z mladimi in da je to zelo pomemben del dela 

komisije in VGN. 

Metka Hojs je predlagala, da bi bilo potrebno posebej osveščati gorske kolesarje. 

Mirko Soban je še povedal, da ljudje pozabljajo na svojo zgodovino in to se ponavadi ne konča dobro. 

Sram ga je, da GS ne moremo dati vsaj častnega priznanja, da je dolgoletno varoval gorsko naravo.  

Irena Mrak je obrazložila, da je bil na zadnji seji KVGN eden od sklepov ravno ta, da tisti GS, ki so 

aktivni več kot 40 leti, da pridobijo častni naziv varuh gorske narave.  



 
 

Predsednik DP je povzel, da se je potrebno poslušati med seboj in je predlagal potrditev programa z 

dopolnitvami. 

 

SKLEP 4/2016: Zbor OVGN potrjuje program dela in finančnega načrta KVGN za leto 2016, 

dopolnjen s predlogi iz razprave: 

-KVGN preveri možnosti in izvede uskladitev razmerij med GS in VGN, 

-poveča se aktivnosti KVGN glede problematike voženj z vozili v naravnem okolju, 

-poveča se aktivnosti KVGN za delo z mladimi, 

-poveča se aktivnosti KVGN pri ozaveščanju gorskih kolesarjev. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 9 

Predsednik DP je napovedal točko Podelitev diplom dr. Angele Piskernik. 

Irena Mrak v uvodu obrazložila namen in vzroke za podelitev diplom za bodisi življenjsko delo bodisi  

izjemne dosežke na področju varovanja gorske narave. KVGN je prejela 7 vlog in vse vloge potrdila. 

Prejemniki diplom so: Branko Dolinar – PD Ljubljana Matica, Dušan Klenovšek – PD Lisca Sevnica, 

Jožica Potokar – PD Ljubljana Matica, Janez Juvančič – PD Bricnik Muta, Drago Cenčič – PD Pošte in 

Telekoma Ljubljana, Marija Klofutar – PD Tržič, Ivanka Dolenc – PD Škofja Loka. Diplome sta podelila 

Irena Mrak, načelnica KVGN in Bojan Rotovnik, predsednik PZS. 

 

Ad. 10 

Predsednik DP je pod Razno prosil, da udeleženci vrnejo glasovalni kartonček in jih povabil, da 

vzamejo zgibanke KVGN in jih podelijo naprej. KVGN je pred kratkim ponovno aktivirala facebook 

stran in povabil, da udeleženci obiščejo stran in aktivno objavljajo novice.  

Janez Senica je povabil udeležence na delavnico in predstavitev rezultatov projekta o vožnjah v 

naravnem okolju na Pohorju, ki bo 16.3.2016 v Slovenj Gradcu. Delavnice se bo s strani KVGN udeležil 

strokovni sodelavec Dušan Prašnikar.  

Natalija Pavlič je pojasnila, da je simpatizerka društva DONDES, ki je zelo dejaven, tudi na terenu. 

Vprašala je, koliko je sodelovanja z njimi, ker nobeden nič ne omenja drugega in bi bilo sodelovanje 

koristno, predvsem za skupne aktivnosti na terenu. 

Predsednik DP se je zahvalil za predlog, a hkrati pojasnil, da DONDES deluje zelo na strokovnem 

nivoju.   

Janez Senica je dodal, da je imela KVGN z njimi leta 2014 skupno akcijo v Ospu. 

Predsednik DP se je na koncu vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in predloge ter zaželel uspešno 

delo in na snidenje prihodnje leto. 

 

Zbor je bil zaključen ob 17.50 uri. 

 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: 

Marijan Denša l.r. 

 

Overovatelja zapisnika:  

Uroš Ribič l.r.,     Janja Prelovšek l.r. 

 

 



 
 

 

Priloge: 

- Poročilo verifikacijske komisije 
- Poročilo o delu KVGN v letu 2015 
- Finančno poročilo za leto 2015 
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2016 
- Okvirni program dela za leto 2017 
- List prisotnosti 

 
 



 
 

Datum: 25. 02. 2017 
 
 
ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je potekal v soboto, 25. februarja 

2017, ob 14.30 uri, v Osnovni šoli Tržič, Šolska ulica 7, Tržič. 
 
Prisotni: Zdravko Damjanovič – PD Krka Novo mesto, Anica Podobnik – PD Cerkno, Marijan Denša – PD 

Nazarje, Nevenka Rajhman – PD Merkator, Saša Lindič, Marjan Kobav, Katja Tabernik – vsi PD Kamnik, Ludvik 
Veber, Anton Lavtar, Irena Mrak – vsi PD Križe, Miro Eržen – PZS, Janja Prelovšek – PD Železničar Ljubljana, 
Milan Senica – PD Bricnik Muta, Asja Štucin, Uroš Ribič – oba PD Tržič, Milena Pavlin – PD Iskra Kranj, Vlasta 
Medvešček Crnkovič – PD Kum Trbovlje, Darinka Gaberščik – PD PT Ljubljana, Rudi Bevc – PD Podpeč-Preserje, 
Marija Dolinar – PD Vrhnika, Janez Senica – PD Slovenj Gradec, Alojz Rupar – PD Lisca Sevnica, Aleš Šintler – PD 
Trbovlje, Anton Vochl – PD Logatec, Stanka Bukovec – PD Šempeter v Savinjski dolini, Franka Zega, Miro Strosar 
– PD Nova Gorica, Milan Hvalica – PD Valentin Stanič Kanal, Silva Zupanc – PD Velenje, Ana Prosen, Anton 
Prosen – PD Polž, Helena Tepina in Marija Kastelic – PD Viharnik Ljubljana,  Luka Markež – PD Javornik Koroška 
Bela, Albin Žnidarčič – PD Sežana, Katarina Novak – PD Laško, Vanja Volk, Bogomil Polavder – PD Zabukovica, 
Milan Zupanc – PD Mislinja, Danica Padjen – PD Vrelec Rogaška, Igor Kanižar – PD Moravče, Petra Frelih – PD 
Gorje, Nataša Pavlič – PD Gornji grad, Vesna Pečar – PD Sežana, Mirko Soban – PD Ajdovščina, Tina Medved in 
Ivo Bellomo – PD Tolmin, Janko Baloh in Valentin Rezar – PD Radovljica, Peter Tomše – PD Črna na Koroškem, 
Sonja Starešinič – PD Črnomelj, Luka Ludvik – Dijak, Boža Troha in Miro Mlinar – PD Cerknica, Bojan Marvič – PD 
Vransko, Viki Ratajc in Urška Ratajc – PD Liboje, Marija Lesjak – PD Vinska gora, Alenka Zega – PD Obrtnik 
Ljubljana, Sonja Modlic – PD LPP, Joža Lipuš – PD Šmarje pri Jelšah, Zinka Berk – PD Vrelec Rogaška, Frančiška 
Justin – PD Boč Kostrivnica, Jožica Jegrišnik, Zofija Palir – PD Polzela, Ana Kreft – PD Vrhnika, Kristina Veber – PD 
Kamnik, Marta Bašelj – PD Škofja Loka, Dušan Prašnikar- Strokovni sodelavec PZS. 

 

Ad 1. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.30 do 14.30. 

 

Ad 2. 

Načelnica komisije Irena Mrak je pozdravila vse prisotne, poudarila, da velika prisotnost pomeni, da 

nam je mar za gorsko naravo in podala predlog delovnega predsedstva. 

 

Delovno predsedstvo: Marijan Denša – PD Nazarje, predsednik; Anica Podobnik – PD Cerkno, članica; 

Zdravko Damjanovič – PD Krka Novo mesto, članica. 

Verifikacijska komisija: Marta Bašelj – PD Škofja Loka, predsednica; Milena Pavlin – PD Iskra Kranj, 

članica; Alenka Zega – PD Obrtnik Ljubljana, članica. 

Zapisnikar: Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec KVGN. 

Overovatelja zapisnika: Darinka Gabrščik – PD Pošta in Telekom, Peter Tomše – PD Črna na 

Koroškem. 

 

SKLEP 1/2017: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. 



 
 

Načelnica KVGN Irena Mrak je predala besedo predsedniku delovnega predsedstva Marijanu Denši (v 

nadaljevanju predsednik DP), ki je tudi pozdravil vse prisotne, še posebno podpredsednika PZS. Za 

potek zbora je predlagal naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. Evidentiranje prisotnosti  
2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN 
3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
4. Pozdrav gostov 
5. Poročilo verifikacijske komisije 
6. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2016 
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2017 in okvirnega 

programa dela za 2018 
8. Spremembe Pravilnika Komisije za varstvo gorske narave PZS 
9. Volitve nadomestnih članov IO KVGN 
10. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik 
11. Razno 

 
SKLEP 2/2017: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

Predsednik DP je povabil k besedi še podpredsednika PD Tržič. Uroš Ribič je prisotne povabil na štiri 

planinske koče PD Tržič, kjer se trudijo, da bi bile okolju čim bolj prijazne in vsem prisotnih zaželel 

konstruktivni pogovor na zboru. 

 

Predsednik DP je k pozdravnemu govoru povabil podpredsednika PZS, Mira Eržena. Miro Eržen je 

pozdravil vse prisotne. Poudaril je, da sedanje vodstvo išče ravnotežje, da je PZS naravovarstvena 

organizacija, a da tudi akceptira nove vsebine, ki prihajajo, ki pa morajo biti v skladu z doktrino PZS. 

PZS skupaj s komisijo VGN so sooča z različnimi izzivi. Med njimi je tudi Triglavski narodni park, kjer se 

predvsem zaradi pomanjkanja denarja ne uresničuje obveznosti iz zakona o TNP. Predvideva se, da se 

bo zakon odprl še v letu 2017 na določene vsebine. Zahvalil se je vsem za prispevke na področju dela 

KVGN in zaželel uspešno delo še naprej in konstruktivni potek zbora.    

 

Predsednik DP je povabil Ano Cergolj, predstavnico Zavarovalnice Triglav, z namenom, da se 

spoznamo. Ana Cergolj je predstavila akcijo Očistimo gore, katere idejni oče je Tone Fornezzi Tof in ki 

jo izvajajo že osmo leto. Z akcijo si želijo nagovarjati tiste, ki ne hodijo v gore redno in hkrati želijo 

poudariti varnost v gorah. Na sedmih planinskih kočah izvajajo geolov, izvajajo pa tudi izlete za 

družine, ki so tudi pomembna ciljna skupina akcije. Poudarila je dilemo vrečk za pobiranje smeti, ki jih 

dostavljajo v planinske koče. Želijo skomunicirat s planinci, da se vrečk deli minimalno, ampak da se 

poziva, da vsak vzame svojo. Namen imajo organizirati mesečne dogodke za družine, na katerih bi bil 

tudi velik poudarek na varnosti. Pozvala je planinska društva, da se akcijo Očistimo gore vključuje v 

dogodke planinskih društev. 

Prisotni je prosil za predstavitev, da se lažje dogovorijo glede dogodkov. 

Nevenka Rajhman, PD Merkator, je dodala, da imajo že od začetka delovanja OVGN sklep, da člani s 

seboj nosijo svoje vrečke na izlete in pobirajo smeti. 



 
 

Irena Mrak je poudarila, da smeti ne bi smele biti več problem in da ni vzgojno, da se otroke usmerja 

v pobiranje smeti, kar naredijo odrasli. Bolj je pomembno delati na tem, da smeti sploh ne bi bilo več. 

Ana Cergolj odgovorila, da z vključevanjem otrok nimajo negativnih izkušenj. 

Alenka Zega, PD Obrtnik Ljubljana predlagala, da se daje poudarek na preventivi. 

Nevenka Rajhman, PD Merkator, je dodala, da problema s smeti vsaj v visokogorju res ni več, morda 

še kje nižje. 

Predsednik DP je zaključil pogovor, da sicer imamo cilje zelo podobne, metode morda nekolike 

drugačne, a da je smiselno sodelovanje za skupni namen. 

 

Ad 5. 

Predsednik DP je pozval predsednico verifikacijske komisije, Marto Bašelj, da poda poročilo. 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da od skupno 103 glasov za odločanje na zboru OVGN prisotnih 45 

glasov, kar pomeni 43 %. Komisija ugotavlja, da je prisotnih več kot ena tretjina delegatov, kar 

pomeni, da je zbor OVGN sklepčen in lahko začne s svojim delom. 

 

Ad 6. 

Irena Mrak je na začetku poročila poudarila, da je delo znotraj komisije ravno tako prostovoljno delo 

kot znotraj planinskih društev, da pa je bilo vseeno kar precej narejenega v leti 2016. Uveljavila se je 

praksa, da je junijska seja v razširjeni obliki, z vodji odborov VGN MDO, kar se je dobro obneslo. 

Pozvala je prisotne, da tudi pri določenih temah strokovno pomagajo komisiji, saj člani IO KVGN ne 

strokovno ne morejo pokrivati vseh tem, ki se tičejo varstva gorske narave. Namen komisije je 

predvsem preventivno delo in ne čiščenje posledic. V tem smislu je tudi usmerjen seminar VGN. 

Pohvalno je veliko število udeležencev na letnih licenčnih izpopolnjevanjih. Zaključek tečaja VGN je 

združeno s srečanjem VGN in gorskih stražarjev, ki je v letu 2016 potekalo na Kambreškem. Kot 

izjemno pozitivna se je pokazala facebook profila KVGN, za katero je najbolj zaslužen Marijan Denša. 

Pri izvajanju dvonamenske rabe poti je implementacija slaba, ne glede na to, da je kot metoda zelo 

dobro zastavljena. Pričeli so se izvajati tečaji za gorske stražarje tudi v ostalih MDO-jih. S TNP je KVGN 

izvedla skupno akcijo Hodimo po označenih poteh. Delo KVGN se je uspešno predstavil na Dnevu 

slovenskih planinskih doživetij, za kar je imel največ zaslug Marijan Denša, ki je tudi podrobneje 

obrazložil samo izvedbo predstavitve. KVGN se je ostro odzvala na napoved rock koncerta v planinski 

koči in komisija želi tudi širše vplivati na zmanjšanje hrupnosti v gorah. Irena Mrak je članica KONSAR 

znotraj CAA in je bila aktivno udeležena na seji. 

Pri financah je bila zavestna odločitev KVGN, da je cena tečaja VGN 160 €, tudi na račun minusa 

KVGN, dolgoročno pa to ne bo mogoče. 

Nevenka Rajhman je dodala, da so problematični tudi dogodki Zlatorogove transverzale ponosa. 

 

Sklep 2/2017: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo o delu KVGN in Finančno poročilo KVGN v letu 
2016. 

Ad 7. 

Pri predstavitvi programa dela je Irena Mrak pozvala prisotne, da je naslednje leto volilno in naj se 

opogumijo za delo znotraj KVGN. Pri programu dela je posebej poudarjeno delo z mladimi na 

področju varstva narave. Poleg ustaljenih aktivnosti je poudarila izvedbo tematske ekskurzije na 



 
 

območje doline reke Reke. Za predstavitev dela KVGN na Dnevu slovenskih planinskih doživetij je 

prisotne z Gorenjske pozvala k aktivnemu sodelovanju in vse ostale k sami udeležbi. 

Pozvala je prisotne, da tako sedaj ali tekom leta podajo dodatne ideje za delo KVGN in sam program. 

Franka Zega, PD Nova Gorica, je v okviru OVGN v letu 2016 organiziral naravovarstveni tabor za 

mlade, ki ga bodo kot razširjenega organizirali v letu 2017 na tabornem prostoru v Mlačci v Mojstrani.  

Pri finančnem planu je Irena Mrak poudarila, da komisija skupno s strani članarine PZS dobi za svoje 

delovanje cca 2.000 €. 

Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS je dodatno obrazložil, da v letu 2017 ni več postavke in 

stroška za zavarovanje varuhov gorske narave za primer odgovornosti, saj je bila to v preteklih letih 

za komisijo kar velika postavka, cca 700 € in glede na to, da varuhi nimajo pristojnosti, je tovrstno 

zavarovanje nepotrebno. 

Miro Strosar, PD Nova Gorica, se ne strinja, da eni so zavarovani, drugi pa ne. Varuhi GN nimajo 

nobenih pooblastil, pa bi jih morali imeti, potrebno je narediti nekaj, da jih bodo dobili. Premalo se 

pogovarjamo o konkretnem varovanju narave, tudi skupno cca 8.000 € letnih sredstev v okviru KVGN 

je povsem nedostojno. 

Predsednik DP je odgovoril, da je program VGN zelo jasen in kaj so pristojnosti VGN. Bistvo VGN pa je 

preventiva in ne kaznovanje. 

PD Lisca Sevnica se največ usmerjajo v varovanje encijana na Lovrencu, tako pri samih fizičnih 

ograjah kot dejansko varovanje v smislu straže in ozaveščanja. 

Igor Kanižar, PD Moravče je predlagal, da bi KVGN pripravila seznam oseb oz. strokovnjakov, ki bi jih 

PD-ji lahko kontaktirali za izvedbo predavanj v okviru PD-jev.  

Irena Mrak se je zahvalila za pobudo, a je res potrebno vprašati te osebe, če se strinjajo. 

Franka Zega je dodala, da so se sami obrnili za njihov tabor na DOPPS, ki so jim zagotovili 

strokovnjaka, ki je celo izvedel predavanje brezplačno. 

Marijan Denša je podal mnenje, da ni smiselno imeti enega nabora seznama, ampak je smiselno 

sproti iskati strokovnjake, prednostno v okviru MDO oz. lokalnega nivoja. 

Prisotna je predstavila, da je tudi vodnica PZS in da v okviru svojih izletov vključuje tudi 

naravovarstveno tematiko, kar dopolnjuje tudi še z lokalnimi strokovnjaki s terena. 

Sklep 3/2017: Zbor odsekov VGN potrjuje Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2017 ter 
okvirni program dela za leto 2018. Program dela za 2017 se dopolni s seznamom predavateljev 

Ad 8.  

Predsednik DP je predstavil predlog sprememb Pravilnika KVGN. Povod za spremembo Pravilnika je 

bil predlog z zbora OVGN 2016 glede vključenosti gorskih stražarjev pri KVGN. Program VGN se ne 

more spreminjati nazivov in vključenosti gorskih stražarjev. Ob odprtju Pravilnika pa se je oblikovalo  

še nekaj predlogov za spremembe in sicer pri členih št. 3 in št. 7 ter dodatno nov člen št. 12 o 

disciplinskih ukrepih.  

Miro Soban, PD Nova Gorica, je kot primer navedel, da varuh, ki bo utrgal rožo, da jo nese 

pokojnemu prijatelju na grob, mu bo lahko odvzeta licenca, turist, ki bo natrgal celo košaro planik, pa 

mu varuh niti dober dan ne bo smel reči. 

Predsednik DP je potrdil, da lahko ukrepamo res v okviru kompetenc, ki jih ima varuh. A pri 

primerjavah ne moremo jemati ekstremnih primerov. 

Rudi Bevc PD Podpeč Preserje, je podal vprašanje, da ima kolega, gorskega stražarja, ki je zelo 

aktiven in je sedaj izpadel za možnost nagrade. 



 
 

Predsednik DP je odgovoril, da je ena od možnosti diploma Angele Piskernik. 

Član PD Sovodenj je podal potrditev mnenju Bevca, da se dolgoletnemu gorskemu stražarju podeli 

naziv častni varuh gorske narave.  

Miro Mlinar, PD Cerknica, je pojasnil, da so na zboru vodnikov sprejemali disciplinski pravilnik. Podal 

je mnenje, da ni potrebnih takih disciplinskih ukrepov, saj je to tudi nezaupanje varuhom. 

Predsednik DP je podal odgovor, da je bolje preventivno vnesti disciplinskih ukrepov. Gre pa za hujše 

kršitve in ne za primere ene utrgane rože.  

Miro Soban, PD Nova Gorica je predlagal, da se predlog za člen o disciplinskih ukrepih črta iz 

predloga. 

Vlasta Medvešek Crnkovič, PD Trbovlje je podala mnenje, da se tudi med 300 varuhi lahko najde 

nekdo, ki vseeno krši načela varuhov in je ta predlog smiseln in sprejemljiv.  

 

Predlog 4/2017: Zbor odsekov VGN sprejema spremembe Pravilnika Komisije za varstvo gorske 

narave. 

Sklep je bil sprejet s 35 glasovi za, 2 proti in 8 zadržanimi. 

 

Ad 9. 

Predsednik DP je podal osnovo razlago za volitve dveh novih članov IO KVGN. Na razpis sta se prijavili 

Ana Kreft, PD Vrhnika in Kristina Veber, PD Kamnik. Obe sta varuhinji gorske narave od 2015 in imata 

željo sodelovati in pomagati pri delu KVGN. 

 

Predlog 5/2017: Zbor odsekov VGN potrjuje Ano Kreft, PD Vrhnika in Kristino Veber, PD Kamnik za 

članici IO KVGN. 

 

Ad 10. 

Irena Mrak je vodila podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Diplome so prejeli: Albin Žnidarčič - PD 

Sežana, Milan Vodnik - PD Škofja Loka, Odsek za varstvo gorske narave PD Iskra Kranj, Odbor za 

varstvo gorske narave pri MDO Dolenjske in Bele krajine. 

Albin Žnidarčič je kot predstavnik komisije za planinske poti pri izrekel čestitke za delo vsem varuhom 

in dodal, da tudi markacisti stremijo k varovanju gorske narave.  

 

Ad 11. 

Predsednik DP je povabil Marto Bašelj, da je predstavila tečaj za varuhe gorske narave v letu 2017 in 

hkrati pozvala vse prisotne, da v svojih društvih in okolju povabijo poznane na tečaj, da bo dovolj 

prijavljenih, da bo tečaj izveden. 

Nevenka Rajhman, PD Merkator je predlagala, da bi se Planinski vestnik pošiljal brez plastične 

ovojnice. 

Predsednik DP se je zahvalil vsem prisotnim za svoje delo na področju varovanja gorske narave. 

  

 

Zbor je bil zaključen ob 16.45 uri. 

 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: 

Marijan Denša l.r. 

 



 
 

Overovatelja zapisnika:  

Darinka Gabrščik  l.r.,    Peter Tomše l.r. 

 

 

 

Priloge: 

- Poročilo verifikacijske komisije 
- Poročilo o delu KVGN v letu 2016 
- Finančno poročilo za leto 2016 
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2017 
- Okvirni program dela za leto 2018 
- Lista prisotnosti 

 
 



 
Datum: 26. 03. 2018 

 
 

ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je potekal v soboto, 10. marca 
2018, ob 15.00 uri, v GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma . 
 

 

Ad 1. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14.30 do 15.00. 

 

Ad 2. 

Irena Mrak, načelnica KVGN, je pozdravila vse delegate in ostale udeležence Zbora, še posebno 
Bojana Rotovnika, predsednika PZS. Besedo je predala Rozaliji Skobe, eni najzaslužnejših v planinski 
organizaciji za dobro delovanje varstva gorske narave v zadnjem obdobju. 
 

Rozalija Skobe, vodja odbora VGN MDO Dolenjske in Bele krajine, je izrazila veselje, da so udeleženci 
prišli na Dolenjsko, v MDO Dolenjske in Bele krajine, kjer njihov odbor za varstvo gorske narave 
deluje že 20 let. Odbor šteje 11 planinskih društev, v 10 PD-jih delujejo odseki VGN, v enem PD ga 
ustanavljajo. Posebno pozdravlja mlade gorske stražarje iz Centra GRM in mentorico, ki je zaslužna, 
da so v njihovem MDO izobrazili že 101 gorskega stražarja. Zahvalila se je pomočnici ravnateljice, ki je 
zaslužna, da zbor lahko poteka v centru GRM. Na Dolenjskem jim je bilo varstvo narave položeno v 
zibelko. Prvi predsednik PD Novo mesto, Ferdinand Seidl, profesor novomeške gimnazije je napisal 
prvo naravovarstveno okrožnico za zaščito cvetja na Gorjancih. Seidl je po njenih besedah tudi 
najzaslužnejši za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Odsek VGN v MDO Dolenjske in Bele 
krajine deluje že zelo dolgo. V MDO je društev malo, a je sodelovanje zelo dobro. V zadnjih letih 
organizirajo naravovarstvene ekskurzije, ki so dobro obiskane in tečaje za gorske stražarje, ki jih 
organizirajo 11 let zapovrstjo. V MDO imajo 266 gorskih stražarjev in 29 varuhov gorske narave. Ob 
koncu je zaželela tako zboru kot novoizvoljenemu vodstvu komisije uspešno delo. 
 

Dušan Prašnikar je predstavil predlog organov zbora: 

Delovno predsedstvo: Ana Kreft – PD Vrhnika, predsednica; Zvonko Posilovič – PD Zreče, član; Marija 

Dolinar – PD Vrhnika, članica; 

Verifikacijsko-volilna komisija: Rudi Bevc – PD Podpeč Preserje, predsednik; Janja Prelovšek – PD 

Železničar Ljubljana, članica; Petra Frelih – PD Gorje, članica. 

Zapisnikar: Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec KVGN. 

Overovatelja zapisnika: Bojan Brezovar – PD Polet Šentrupert, Saša Lindič – PD Kamnik. 

 

SKLEP 1/2018: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. 



 
Delovna predsednica Ana Kreft je pozdravila prisotne in se zahvalila za zaupanje za vodenje zbora. 
Predstavila je dnevni red zbora: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Evidentiranje prisotnosti  
2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN 
3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
4. Pozdrav gostov 
5. Poročilo verifikacijske komisije 
6. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017 
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2018 in okvirnega 

programa dela za 2019 
8. Volitve novih organov IO KVGN 
9. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik 
10. Razno 

 
SKLEP 2/2018: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 4. 
Pozdrav gostov je bil že pri uvodni točki. 
 
Ad 5. 
Predsednik verifikacijsko-volilne komisije Rudi Bevc je predstavil poročilo glede verifikacije zbora. Na 
zboru je prisotnih 58 delegatov od 110 planinskih društev z odsekom za varstvo gorske narave. To 
predstavlja 52 % in komisija ugotavlja, da je zbor sklepčen, saj je za sklepčnost potrebnih vsaj 37 
glasov.  
 
Ad 6. 
Irena Mrak je predstavila poročilo o delu KVGN v letu 2017. Ugotavlja, da kljub temu, da se morda 
zdi, da je bilo malo narejenega, je pri pripravi poročila ugotovila, da je bilo dela veliko. Stalnica in 
ključno delo komisije je opozarjanje na nepravilnosti v gorskem svetu, občasno pa tudi problemov 
nižinskega sveta. Ni pa dovolj zgolj opozarjanje, ampak tudi podajanje strokovnih predlogov za 
rešitve. V letu 2017 je bil Zbor odsekov VGN v Tržiču, na katerem sta se komisiji pridružili dve novi 
članici IO, Ana Kreft in Kristina Veber in predhodno isti dan izpopolnjevanje za varuhe gorske narave. 
Status VGN se je spremenil in zaradi novega Zakona o športu varuhi niso več delavci v športu. A to ne 
bo spremenilo namen in delo varuhov. V letu 2017 je bilo zgolj 8 udeležencev tečaja VGN, a je 
pomembno, da je tečaj bil izveden, kljub finančnemu primanjkljaju. Ugotavlja se, da so udeleženci vse 
bolj strokovno podkovani. Zaključek tečaja je bil združen s Srečanjem varuhov gorske narave in 
gorskih stražarjev. Na mednarodni ravni je KVGN sodelovala v komisiji KONSAR pri CAA in organizaciji 
UIAA. KVGN podpira izvedbo tečajev gorske straže, ki se izvajajo na meddruštveni ravni. Opravljeno je 
bilo veliko dela pri upravljanju facebook strani KVGN. KVGN se je predstavila na Dnevu slovenskih 
planinskih doživetij. Komisija je podprla Naravovarstveni tabor v organizaciji odseka VGN PD Nova 
Gorica. Ugotavlja, da bo množičnost obiskovanja gorskega sveta v prihodnje ena ključnih problematik 
delovanja KVGN. V tej smeri KVGN že sodeluje s TNP pri akciji Vaš korak je pomemben. Prav tako je 
stalnica delovanja komisije glede turnega kolesarjenja. Komisija sodeluje tudi s podjetji, ki iščejo 



 
kanal za družbeno odgovorno sodelovanje. V letu 2017 je komisija pripravila besedilo za Pivovarno 
Laško v okviru njihove dobrodelne akcije in trenutno sodelovanje s trgovskim podjetjem SPAR pri 
Goremaniji in pripravi brošure o ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah. 
Pri finančnem poročilu je izpostavila, da komisija delo ni končala v minusu, pri tem pa je pomembno, 
da je komisija del denarja dobila z donatorstvom.  
 
Ana Kreft, predsednica delovnega predsedstva je k nagovoru povabila predsednika PZS Bojana 
Rotovnika, ki pove, da je leto 2018 za vse slovenske planince pomembno leto, saj praznujemo 125 
letnico delovanja planinske organizacije. Področje varstva gorske narave je bilo že kmalu sestavni del 
delovanja organizacije. Organizacija se trudi, da je področje VGN vpeto v vse plati delovanja planinske 
organizacije in da je vpliv dejavnosti na naravo čim manjši. Zavedamo pa se, da PZS ni zgolj 
naravovarstvena organizacija, ampak tudi uporabnik v prostoru. Se pa ob tej priliki zahvaljuje KVGN, 
da budno spremlja dejavnosti znotraj PZS in opozarja na nepravilnosti. Dopolnil je Ireno Mrak, da bo 
tudi za PZS velik izziv na področju gorskega turizma in prekomernega obiska gora. PZS skupaj z UIAA 
sicer zagovarja prost dostop do gora, a da le-ta ni neomejen, ampak velja, če sta zagotovljena pogoja 
varnosti in varovanja gorskega sveta. Drugi izziv PZS bo normativna ureditev na ravni zakonodaje in 
internih aktov. Če bi se držali tega, bi bilo precej problemov že rešenih, tako pa tudi znotraj PZS ne 
delujemo brez napak in je pomembno opozarjati na to. Tretji izziv pa predstavlja posledica novega 
Zakona o športu, ki ne omogoča več strokovno-organizacijski del usposabljanj in kako program VGN 
izvajati v prihodnje. Irena Mrak sicer zaključuje  delo načelnice KVGN, a je vesel, da kandidira za 
mesto podpredsednice PZS in verjame, da bo glas VGN zato še močnejši znotraj PZS. Ob koncu se je 
zahvalil vsem prisotnim za delo, še posebej članom KVGN za delo v preteklem mandatu. Posebno 
zahvalo pa je namenil načelnici KVGN Ireni Mrak in ji izročil Zlati častni znak PZS. 
 
Rozalija Skobe se je zahvalila za delo KVGN in izrazila veselje, da je KVGN ohranila program varuh 
gorske narave. Hkrati pa je podala pripombo, da so v MDO Dolenjska in Bela krajina pogrešali več 
ljudskosti in sodelovanja komisije z odbori VGN MDO in odseki VGN v društvih, kar si želi za v 
prihodnje.  
 
Sklep 3/2018: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 
Marijan Denša je najprej pozdravil vse prisotne, posebej predsednika PZS in Rozalijo Skobe ter se 
zahvalil Ireni Mrak za dosedanje delo. In v nadaljevanju predstavil Program dela in finančni načrt 
KVGN v letu 2018 in okvirni program dela KVGN v letu 2019. Spremljanje stanja in opozarjanje na 
primere slabe (in dobre) prakse je osnovna naloga KVGN. Vodilo KVGN je, da smo obiskovalci 
gorskega sveta v gorah samo gostje in se moramo tako tudi obnašati. Nagovoril je prisotne, da so 
aktivni s prispevki za facebook. V načrtu je izvedba usposabljanj in postopna prenova obeh 
programov. V pripravi je strokovna ekskurzija, načrtovano je sodelovanje KVGN na dnevu slovenskih 
planinskih doživetij. KVGN sodeluje z drugimi organizacijami, npr. z Zavodom za varstvo narave, OE 
Kranj KVGN pri pripravi razstave Varstvo gorske narave. 
Pričakuje in upa na čim več pobud s terena. Verjame, da bo komisija s skupnimi močni vseh uspešno 
delovala na področju varstva gorske narave.  
Predstavil je finančni načrt 2018, kjer je predviden primanjkljaj zaradi delnega kritja stroškov tečaja 
za varuhe gorske narave. Primanjkljaj bo predvidoma pokrit s sredstvi, pridobljenimi s pripravo 
brošure o ogroženih in zavarovanih vrstah v gorskem svetu za podjetje Spar. 



 
Predstavil je še okvirni program dela KVGN za leto 2019, ki je v večjem delu enak programu dela 
2018. Dodan je posvet nemir v gorskem svetu. Mnenja je, da mednarodni dan gora premalo 
poudarjamo in uveljavljamo njegov pomen. Pozval je prisotne k sodelovanju pri akciji Brati gore. 
Poudaril je pomembnost sodelovanja, medsebojnega informiranja in deljenja dobrih praks. Kot dober 
primer je navedel čiščenje pohorskih planj. Plan v letu 2019 je tudi akcija glede gorskega apolona. Na 
planinskih kočah pogreša naravovarstvena opozorila. 
 
Irena Mrak je dodala, da je KVGN konec 2017 zgibanko KVGN prevedla v angleščino, ki bo natisnjena 
v kratkem. 
 
Anton Lavtar, PD Križe, je podal predlog, da je treba narediti analizo, zakaj je izmed 295 VGN zgolj 
158 registriranih.  Drugi predlog je, da se izvede pregled števila gorskih stražarjev, da se sploh ve, 
koliko jih je.  
 
Alja Denša, PD Nazarje je predlagala, da je tudi Instagram dobro orodje za obveščanje javnosti, kar bi 
KVGN lahko uporabljala. Marijan Denša se je strinjal s predlogom in predlagal, da pobudnica predlog 
tudi izpelje. 
 
Rozalija Skobe je predlagala, da KVGN več naredi na promociji, da PD ustanovijo odseke za VGN, saj 
ima trenutno od 278 društev v PZS le 105 društev ustanovljen ta odsek. Marijan Denša se je zahvalil 
za pobudo in dejal, da je v programu dela IO KVGN posebej poudarjena konsolidacija varstva gorske 
narave v PZS. Pogoj za to je tesnejše sodelovanje IO z odbori VGN pri MDO. Zaskrbljujoče je, da 
odseka VGN nimajo številna velika (številčna) društva s tradicijo.  
 
Stanka Bukovnik, PD Šempeter, je predlagala, da bi bilo možno licenčno izpopolnjevanje opravljati 
tudi v okviru tečaja VGN, saj je licenčno izpopolnjevanje organizirano le enkrat letno. Marijan Denša 
je odgovoril, da je komisija njen predlog že prejela in ga bo obravnavala.  
 
Sklep 4/2018: Zbor odsekov VGN potrjuje program dela KVGN 2018 in okvirni program dela KVGN 
2019. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Ad 8. 
Ana Kreft je predstavila potek volitev v organe KVGN. Na komisijo so prispele naslednje prijave za 
organe komisije. 
Načelnik KVGN: 

• Marijan Denša, PD Nazarje 
Izvršni odbor KVGN: 

• Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 

• Sabina Francek Ivović, OPD Koper 

• Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 

• Ana Kreft, PD Vrhnika 

• Olga Kržan, PD Brežice 

• Kristina Veber, PD Kamnik 

• Franka Zega, PD Nova Gorica 
 



 
Sklep 5/2018: Zbor odsekov VGN sprejema, da je za načelnika KVGN izvoljen Marijan Denša, PD 
Nazarje, za člane izvršnega odbora KVGN pa: Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana; Sabina Francek 
Ivović, OPD Koper; Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica; Ana Kreft, PD Vrhnika; Olga Kržan, 
PD Brežice; Kristina Veber, PD Kamnik; Franka Zega, PD Nova Gorica 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Marijan Denša je po izvolitvi dodal, da je bila odločitev za kandidiranje težka, vendar zaupa v vse, ki 
delajo na varstvo gorske narave in v sodelovanje, s čimer je možno narediti veliko. 
 
Ad 9. 
Podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Za vsakega prejemnika je Alja Denša prebrala kratko 
predstavitev. Prejemniki diplome so: 

• Marjeta Martinčič, PD Trebnje 

• Vlasta Medvešček Crnkovič, PD Kum Trbovlje 

• Alenka Zega, PD Obrtnik 

• Naravovarstvena zveza Smrekovec (V imenu NVZ Smrekovec je priznanje prevzel Peter 
Tomše). 

 
Marijan Denša je dodal, da je bil predsednik PZS Bojan Rotovnik eden od pobudnikov ustanovitve 
Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki je bila ustanovljena leta 2005. 
 
Ad 10. 
Marijan Denša se je zahvalil Rozaliji Skobe za pomoč pri organizaciji in ji podelil šopek. 
Ana Kreft se je zahvalila Ireni Mrak za delo v mandatu in ji predala darilo članov izvršnega odbora 
KVGN. 
Sledila je zahvala za sodelovanje in podelitev darila Irene Mrak članom IO KVGN ter predsedniku PZS 
in strokovnemu sodelavcu komisije. 
 
Janez Senica, PD Slovenj Gradec, je vprašal, ali ima KVGN in PZS že oblikovano stališče glede 
načrtovane gradnje nove ceste mimo Mangartske koče na Mangartsko sedlo. Marijan Denša se je 
zahvalil za to vprašanje in pobudo, saj si želi čim več pobud s strani baze. Problem bodo obravnavali 
na seji IO in do njega zavzeli stališče. 
 
Bojan Brezovar, PD Polet Šentrupert, je izrazil željo, da bi bil današnji dogodek ovekovečen v 
Planinskem vestniku. V preteklosti se je zgodilo, da podoben prispevek ni bil objavljen v Planinskem 
vestniku in da bi bilo področje varstva gorske narave bolj vključeno v Planinski vestnik. Marijan Denša 
se je strinjal, da mora biti varstvo gorske narave v večji meri vključeno v vsebini Planinskega vestnika. 
 
Iztok Trobiš, PD Celje Grmada, je podal informacijo, da PD načrtuje, da se pri markiranih poteh 
dodaja naravovarstveno vsebino na lep način, ne kot prepoved. Marijan Denša je ob tem opozoril, da 
to ne sme biti v nasprotju s sprejetimi normativi PZS.  
 
Marijan Denša je pozval vodje odborov VGN MDO, da se za 5 minut še sestanejo po koncu zbora. 
 
Ana Kreft je zaključila zbor s prošnjo, da delegati vrnejo kartončke in vsem zaželela srečno. 
 
Zbor se je zaključil ob 15.55. 
 



 
 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: 

Ana Kreft l.r. 

 

Overovatelja zapisnika:  

Bojan Brezovar l.r., Saša Lindič l.r. 

 

 

 

Priloge: 

- Poročilo verifikacijske komisije 
- Poročilo o delu KVGN v letu 2017 
- Finančno poročilo za leto 2017 in finančni načrt KVGN za leto 2018 
- Program dela KVGN za leto 2018 
- Okvirni program dela za leto 2019 
- Lista prisotnosti 

 
 
 


