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ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je potekal v soboto, 
19. marca 2022, ob 15.00 uri, v Grmovškovem domu – Center Kope. 
 
 
Ad 1. Evidentiranje prisotnosti 
Evidentiranje prisotnosti je potekala med 14.30 in 15.15. 
 
 
Ad 2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN 
 
Pred uradnim začetkom zbora je potekal krajši kulturni program. Udeležence zbora in 
delegate je v uvodu pozdravil Marijan Denša, načelnik KVGN. Besedo je prevzel Janez 
Senica, vodja odbora VGN pri MDO Koroška. V svojem in v imenu so-organizatorjev je 
pozdravil prisotne in na kratko predstavil naravovarstveno problematiko Koroške, tako 
težave in izzive kot delo odbora in društev na Koroškem.  
Osrednji del kulturnega programa je bil niz pesmi v izvedbi moškega pevskega zbora Pojoči 
gorniki, začenši s planinsko himno, gospa Lilijana pa je predstavila pesmi Pohorcev o Pohorju. 
 
Po kulturnem programu je sledil pozdrav gostov. 
Irena Mrak, podpredsednica PZS, je v nagovoru poudarila širši vidik problematike pritiskov 
na gorsko okolje in težavami, s katerimi so sooča PZS. 
Martina Šišernik, podžupanja Občine Mislinja, je pozdravila prisotne in izrazila veselje, da je 
tak dogodek na Koroškem. Občina je ponosna na planinsko društvo Mislinja, ki deluje zelo 
dobro in uspešno sodelujejo z ostalimi akterji v lokalni skupnosti in širše ter skrbi za naravo 
in okolje.  
V imenu PD Mislinja in MDO Koroške je prisotne pozdravil predsednik PD Mislinja Danilo 
Goljat. V MDO se močno zavzemamo za varstvo gorske narave, kar se kaže v številu varuhov, 
gorskih stražarjev in društev z odsekom VGN. 
 
Marijan Denša je nato predstavil predlog organov Zbora: 

 
Delovno predsedstvo: Sabina Francek Ivović, OPD Koper, predsednica; Peter Tomše, PD Črna 
na Koroškem, član; Daniela Jakomini, PD Skalca-Hoče Slivnica, članica.  
Volilno-verifikacijska komisija: Nataša Burgar Gabrovec, PD Iskra Kranj, predsednica; Janko 
Kolar, PD Ribnica na Pohorju, član; Anica Podobnik, PD Cerkno, članica.  
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS; overovateljici zapisnika: Tinkara Kralj, 
PD Onger Trzin in Janja Prelovšek, PD Železničar Ljubljana. 



 
 
Sklep 1/2022: Zbor odsekov VGN potrjuje organe zbora odsekov VGN 2022 v predlagani 
sestavi.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
 
Marijan Denša je predstavil predlagani Dnevni red: 

1. Evidentiranje prisotnosti 
2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN 
3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
4. Poročilo volilno-verifikacijske komisije 
5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2021 
6. Volitve v organe KVGN za obdobje 2022-2026 
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2022 in 

okvirnega programa dela za 2023 
8. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik 
9. Razno 

 
Sklep 2/2022: Zbor odsekov VGN potrjuje predlog dnevnega reda. 
 
 
Ad. 4 Poročilo volilno-verifikacijske komisije    
 
Predsednica volilno-verifikacijske komisije Nataša Burgar Gabrovec je predstavila poročilo 
komisije: 
Na podlagi 6. točke 4. člena Pravilnika o organiziranosti in delovanju KVGN PZS je Zbor 
sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za varstvo gorske narave. Sklepi se sprejemajo z 
večino prisotnih. 
 
Na dan 19. 3. 2022 je imelo odsek za varstvo gorske narave 115 planinskih društev v PZS. 
Za sklepčnost je potrebna prisotnost najmanj 39 delegatov z glasovalno pravico. 
Na zboru je prisotnih  55 delegatov z glasovalno pravico. 
 
Zbor OVGN je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Veljavna sta tudi oba dosedanja sklepa. 
 
 
Ad. 5 Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2021    
 
Poročilo je predstavil Marijan Denša, načelnik komisije. V uvodnem delu je predstavil 
preglednico varuhov gorske narave po MDO in registriranih od vseh varuhov. Poudaril je 
pomen dela odborov VGN na meddruštveni ravni, ki izvaja skupne akcije na terenu. 
Predstavil je ključne aktivnosti odborov. 2021 je bilo mednarodno leto jam, zato je bil del 



 
programa usmerjen tudi v tematiko jam. Posvet o varstvu gorske narave na mednarodni dan 
gora je bil zelo uspešen. S strani KVGN je bilo podanih nekaj predlogov za predsedstvo PZS, a 
odziv je bil mlačen. Uspešna akcija s sodelovanjem MDO Notranjske in PD Vrhnika je bila tudi 
srečanje VGN na Planini nad Vrhniko. Bolezen covid je zavirala delo komisije. 
Vpetost KVGN v mednarodne organizacije je na kratko predstavila Irena Mrak, predstavnica 
PZS v KONSAR. 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, je v kratkem povzel finančno poročilo KVGN za 
leto 2021. 
Dodatne razprave ni bilo.  
 
Sklep 3/2022:  Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo o delu KVGN za leto 2021 in se seznanja 
s finančnim poročilom KVGN za letu 2021. 
 
 
Ad. 6 Volitve v organe KVGN za obdobje 2022-2026 
 
KVGN je v razpisanem roku prejela naslednje kandidature za organe KVGN: 
Načelnik KVGN: Marijan Denša, PD Nazarje 
Izvršni odbor KVGN (IO sestavlja od 7 do 9 članov, načelnik KVGN je avtomatsko član IO, 
izmed prispelih kandidatur (7) se voli vse v paketu: 
Irena Bertoncelj, PD Ljubljana Matica 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper 
Janko Kolar, PD Ribnica na Pohorju 
Olga Kržan, PD Brežice 
Tomaž Mihelič, PD Bohinjska Bistrica 
Irena Mrak, PD Križe 
Miran Ritonja, PD Ptuj 
 
Udeležbe na zboru sta se opravičila kandidata za člana izvršnega odbora Irena Bertoncelj in 
Tomaž Mihelič. Ostali kandidati so se na kratko predstavili. 
 
Sklep 4/2022: Zbor odsekov VGN potrjuje Marijana Denšo, PD Nazarje, za načelnika KVGN 
za obdobje 2022-2026. 
 
Sklep 5/2022: Zbor odsekov VGN za člane izvršnega odbora KVGN za obdobje 2022-2026 
potrjuje: Irena Bertoncelj, PD Ljubljana Matica;  Sabina Francek Ivović, OPD Koper; Janko 
Kolar, PD Ribnica na Pohorju; Olga Kržan, PD Brežice; Tomaž Mihelič, PD Bohinjska Bistrica; 
Irena Mrak, PD Križe; Miran Ritonja, PD Ptuj. 
 
Marijan Denša se je zahvalil dosedanjim članom izvršnega odbora za vso delo v mandatu. 
 
 
 



 
Ad. 7 Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2022 in 
okvirnega programa dela za leto 2023   
 
Predlog programa dela za leto 2022 in okvirnega programa dela za leto 2023 je predstavil 
Marijan Denša. Za okvirni program dela KVGN 2023 je izpostavil izvedbo problemske 
konference, prenovo tečaja Varuh gorske narave, usmeritev v izvajanje akcije V gore iz 
doline.   
Janez Senica je dodal, da je treba aktivno obsojati nepravilnosti v naravi.  
 
Sklep 6/2022: Zbor odsekov VGN potrjuje Program dela KVGN za leto 2022 ter okvirni 
program dela za leto 2023 in se seznanja s finančnim načrtom KVGN za leto 2023. 
 
 
Ad. 8 Podelitev diplom dr. Angele Piskernik  
 
Diploma dr. Angele Piskernik je najvišje priznanje KVGN PZS.  
Podeljuje se gorskim stražarjem,  varuhom gorske narave in drugim zaslužnim 
posameznikom ter organizacijam za njihovo življenjsko delo na področju varstva in 
ohranjanja gorske narave.  
 
Diplome sta podelila Irena Mrak, članica predsedstva PZS in Marijan Denša, načelnik KVGN  
Ker pred tem zaradi omejitev koronskih ukrepov ni bilo možno izpeljati zborov odsekov v 
živo, je na tokratnem zboru potekala skupna podelitev diplom za zadnja tri letna.  
 
Prejemniki diplome za leto 2019 so:  

• Marta Bašelj, PD Škofja Loka 

• Anton Lavtar, PD Križe 

• Anica Pugelj, PD Velenje 

• Janez Slabe, PD Logatec 
 
Prejemnika diplome za leto 2020 sta: 

• Jože Gostiša – Joc, PD Ljubljana Matica 

• Matjaž Jež 
 
Prejemnika diplome za leto 2021 sta: 

• Peter Skoberne, PD Bohinjska Bistrica 

• Jamarska zveza Slovenije  
 
 
Ad. 9 Razno 
Janez Senica je ob koncu izpostavil problematiko voženj z motornimi vozili v naravnem 
okolju. Odbor MDO Koroške bo v sodelovanju s sorodnimi organizacija še naprej izvajal 
aktivnosti in pritiske na državne organe za rešitev tega problema.  



 
Prisotni na zboru so se strinjali, da je treba nadaljevati s temi aktivnostmi. 
 
Zbor odsekov se je končal ob 17:16. 
 

 

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

Sabina Francek Ivović l.r. 
 

Overovateljici zapisnika:  

Tinkara Kralj l.r. Janja Prelovšek l.r. 

  

 

 

Priloge: 
- Poročilo volilno-verifikacijske komisije 
- Poročilo o delu KVGN v letu 2021 
- Finančno poročilo za leto 2021 in finančni načrt KVGN za leto 2022 
- Program dela KVGN za leto 2022 
- Okvirni program dela za leto 2023 
- Lista prisotnosti 

 
 


