
 
 
 

Datum: 12. 4. 2021 

ZBOR odsekov za varstvo gorske narave 2021 

ZAPISNIK 

 
Zaradi situacije s covid-19 je Zbor odsekov VGN v letu 2021 potekal dopisno. Potekal je od sobote, 27. 
marca 2021, do petka, 2. aprila 2021 do 24h. Pred dopisnim zborom je dne 22. 3. 2021 potekalo 
Srečanje načelnikov odsekov VGN preko spleta, na katerem so bila predstavljena gradiva za zbor in 
omogočena predhodna diskusija predstavljenih gradiv.  
 
K glasovanju in izvedbi zbora so bila povabljena vsa planinska društva z odsekom za varstvo narave 
oziroma vodje teh odsekov. Z elektronskim dopisom je bilo vsem poslano sledeče gradivo: 

• Poročilo o delu KVGN v letu 2020 

• Program dela KVGN v letu 2021 

• Okvirni program dela KVGN v letu 2022 
 
Na podlagi predloga s strani IO KVGN se je dnevni red dopisnega zbora razširil s točkama: 

• Volitve za nadomestno članico Izvršnega odbora KVGN 

• Diplome dr. Angele Piskernik 
 
Po končanem terminu za glasovanje je glasovnice pregledala verifikacijska komisija. Kot veljavne 
glasovnice so bile upoštevane tiste, ki so imele priloženo tudi izpolnjeno pooblastilo delegata.  
 
Število odsekov za varstvo gorske narave: 112 
Število veljavno oddanih glasovnic: 52 
Število neveljavnih glasovnic: 2 
 
Verifikacijsko-glasovalna komisija je ugotovila, da je KVGN od skupno 112 glasov za odločanje prejela 
54 glasov, od katerih je bilo 52 veljavnih, 2 pa neveljavni. Komisija je ugotovila, da je na zboru 
veljavno glasovalo 46,4 % odsekov VGN, za sklepčnost zbora pa bi bilo potrebnih vsaj 38 glasov. 
Komisija je ugotovila, da je bil zbor sklepčen. 
  
Vsi veljavne glasovnice so imele pri vseh predlaganih sklepih označeno ZA.  
Soglasno sprejeti sklepi zbora odsekov za varstvo gorske narave v letu 2021 so:    
 
Sklep 1/21:  
Zbor odsekov za varstvo gorske narave potrjuje predlagani dnevni red. 

• Potrditev dnevnega reda Zbora odsekov VGN 2021 

• Potrditev organov zbora 

• Poročilo o delu KVGN za leto 2020 

• Potrditev programa dela KVGN za leto 2021 ter okvirnega programa dela KVGN za leto 2022 

• Volitve za nadomestno članico Izvršnega odbora KVGN 

• Diplome dr. Angele Piskernik 



 
• Razno 

 
Sklep 2/21: 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave potrjuje organe zbora 2021: 
Delovno predsedstvo: Sabina Franček Ivović (Obalno PD Koper) – predsednica, Janez Senica (PD 
Slovenj Gradec), Nino Auer (PD Drava Maribor) 
Zapisnik:  Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec KVGN) 
Overovatelja zapisnika: Franka Zega (PD nova Gorica) – vodja, Anica Podobnik (PD Cerkno) 
Verifikacijska komisija: Daniela Jakomini (PD Skalca) – vodja, Mojca Gorjup (PD Bohinjska Bistrica), 
Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec KVGN) 
 
Sklep 3/21: 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave potrjuje Poročilo o delu KVGN PZS za leto 2020. 
 
Sklep 4/20: 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave potrjuje program dela KVGN PZS za leto 2021 ter okvirni 
program dela KVGN PZS za leto 2022. 
 
Sklep 5/20: 
Zbor odsekov potrjuje Ireno Bertoncelj (PD Ljubljana Matica) kot nadomestno članico IO KVGN za 
obdobje do Zbora odsekov VGN v letu 2022. 
 
Točka 6 je bila zgolj informativna. In sicer je IO KVGN potrdil prejemnika diplome dr. Angele Piskernik 
za leto 2020. To sta: Jože Gostiša – Joc (PD Ljubljana Matica) in Matjaž Jež. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Prašnikar 
 
 
Overovatelj zapisnika: 
Franka Zega, PD Nova Gorica 
 
 
Overovatelj zapisnika: 
Anica Podobnik, PD Cerkno 
 
 
 
 


