
 
Datum: 18. 03. 2019 

 
 

ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN), je potekal v soboto, 16. marca 
2019, ob 15:15. uri, v Domu kulture Nazarje. 
 

 

Ad 1. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 15:45 do 16:15. 

 

Ad 2. 

Marijan Denša, načelnik KVGN, je pozdravil vse delegate in ostale udeležence Zbora. Po zvokih 
planinske himne je zbrane nagovoril Marko Slapnik, poznavalec kulturne in naravne dediščine in 
interpretator narave, predstavil je delo in utrinke iz življenja Robanovega Jože. 
 

Marijan Denša je nato predstavil predlog organov Zbora: 

Delovno predsedstvo: Sabina Francek Ivović – OPD Koper, predsednica; Andreja Borštner – PD 

Zabukovica, članica; Janez Senica – PD Slovenj Gradec, član. 

Verifikacijska komisija: Olga Kržan – PD Brežice, predsednica; Viktor Ratajc – PD Liboje, član; Milan 

Matko - PD Nazarje, član. 

Zapisnikarka: Katja Maček – sodelavka PZS. 

Overovateljici zapisnika: Alenka Krajnc – PD Nazarje; Jožica Jegrišnik – PD Polzela. 

 

SKLEP 1/2019: Zbor OVGN potrjuje delovne organe Zbora v predlagani sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. 

Delovna predsednica Sabina Francek Ivović 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. Pozdravi gostov 
5. Poročilo verifikacijske komisije 
6. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2018 
7. Predstavitev predloga programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2019 in okvirnega 

programa dela za 2020 
8. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik 
9. Razno 



 
SKLEP 2/2019: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 4. 
Pozdravno pismo Irene Mrak, podpredsednice PZS, ki se Zbora zaradi drugih obveznosti žal ni mogla 
udeležiti, je v njenem imenu prebrala Asja štucin, PD Tržič. 
V pismu je Irena pozdravila zbrane, pohvalila njihovo delo na področju varovanja narave in poudarila 
pomembnost ozaveščanja ljudi o pomenu varovanja občutljive gorske narave zaradi vse večjih 
pritiskov nanjo. Za konec je vsem zaželela lepo druženje na Zboru, obilo lepih trenutkov v gorski 
naravi ter premišljenih posegov vanjo. 
Zbrane je pozdravil in nagovoril še Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje. Vsem se je zahvalil za 
opravljanje poslanstva na področju varovanja narave ter jih spodbudil za delo še naprej. Nato je 
predstavil Občino Nazarje. 
Med gosti je bil tudi Jože Melanšek, predsednik Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki je vse pozdravil 
v imenu zveze in vsem zaželel dobro počutje. Povedal je, da je njihova zveza v lanskem letu prejela 
diplomo dr. Angele Piskernik in že vnaprej čestital vsem, ki bodo diplomo prejeli letos. 
Opravičila sta se Manja Rajh (Savinjski MDO PD) ter Marjan Ostruh (predsednik PD Nazarje). 
 
Ad. 5. 
Predsednica verifikacijske komisije, Olga Kržan, je predstavila poročilo glede verifikacije zbora. Na 
zboru je bilo prisotnih 56 delegatov od 109 planinskih društev z odsekom za varstvo gorske narave. 
To predstavlja 51,4  % in komisija ugotavlja, da je zbor sklepčen, saj je za sklepčnost potrebnih vsaj 37 
glasov.  
 
Ad 6. 
Marijan Denša je predstavil poročilo o delu KVGN v letu 2018 ter finančno poročilo KVGN za leto 
2018. Poročili sta v prilogi. 
Povedal je, da je bilo opravljenega veliko dela. Povedal je tudi, da je varuhov gorske narave in gorskih 
stražarjev skupaj okoli 1000, kar je lepa številka.  
Omenil je, da kar nekaj lanskih tečajnikov še ni zaključilo usposabljanja (niso pripravili seminarske 
naloge), preveriti je potrebno, zakaj pride do tega. Denša se je zahvalil tudi za vse opravljene tečaje 
za GS. 
Angleška različica zgibanke »V naravi smo samo gostje« bi morala biti na voljo v vseh kočah. 
Ogromno delo je bilo opravljeno pri čiščenju Triglavskih podov. 
 
Sklep 3/2019: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 
Marijan Denša je predstavil Program dela in finančni načrt KVGN v letu 2019 in okvirni program 
dela KVGN v letu 2020. 
Sabina Francek Ivović je predstavila letošnji tečaj za VGN. Marijan Denša je dodal, da so v vsebine 
tečaja uvedli več praktičnih vsebin, pozval je društva, naj poskrbijo, da bo za tečaj zadostno število 
prijav, dobro bi bilo, da bi se tečaja udeležilo čim več mladih. 
Načelnik je povabil na dogodek »Dan slovenskih planincev«, na Lisco, na stojnico KVGN (Vesela 
planinska šola in predstavitev dela komisije) ter na srečanje inštruktorjev varstva gorske narave, ki bo 
potekalo v okviru dogodka. 



 
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. V 
letu 2018 smo opozarjali upravljalce planinskih koč k skrbnemu ravnanju z vodo ter na problematiko 
ceste na Mangartsko sedlo.  
V letu 2019 smo pripravili novinarsko konferenco o ogroženih rastlinskih vrstah. 
Prenovili bomo učbenik Narava v gorskem svetu, Dušan Klenovšek je sprejel uredništvo.  
Denša je pozval k povezovanjem odsekov za VGN.  
Predstavil je še finančni načrt za leto 2019 in okvirni program dela KVGN za leto 2020, ki je v osnovi 
enak programu dela za 2019. 
Na koncu je zaželel še varen korak na vseh poteh. 
 
Sklep 4/2019: Zbor odsekov VGN potrjuje program dela KVGN 2019 ter se seznanja s finančnim 
načrtom za 2019 in okvirni program dela KVGN 2020. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Ad 8. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Prejemniki diplome so: 

• Jožica Jegrišnik, PD Polzela 

• Zdenko Kupčič, PD Dravograd 

• Stanka Ogorevc, PD Brežice 

• Danica Padjan, PD Vrelec Rogaška 

• Maksimiljan Senica, PD »Bricnik« Muta 

• Miro Strosar, PD Nova Gorica. 
 
Ad 9. 
Sabina Francek Ivović se je še enkrat zahvalila za zaupanje in povabila mlade in ostale člane 
planinskih društev, da pridejo na tečaj za VGN, ker je podmladek nujno potreben. 
 
Marijan Denša se je zahvalil vsem prisotnim in še posebej gostom ter vse povabil, da še kdaj obiščejo 
Nazarje. 
 
Zbor se je zaključil ob 17:30. 

Zapisala: Katja Maček l.r. 
Predsednica delovnega predsedstva:  

Sabina Francek Ivović l.r. 
 

Overovateljici zapisnika:  

Alenka Krajnc l.r. Jožica Jegrišnik l.r. 

 

Priloge: 
- Poročilo verifikacijske komisije 
- Poročilo o delu KVGN v letu 2018 
- Finančno poročilo za leto 2018 in finančni načrt KVGN za leto 2019 
- Program dela KVGN za leto 2019 
- Okvirni program dela za leto 2020 
- Lista prisotnosti 


