
  

Na podlagi 1. alineje 50. člena Statuta Pla-
ninske zveze Slovenije je Upravni odbor PZS 
na svoji  15. seji, dne 09. 04. 2009, na pred-
log KVGN UO PZS, sprejel 
 
 

PRAVILNIK  
o priznanjih Komisije za varstvo gorske 

narave 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen  
Komisija za varstvo gorske narave Upra-

vnega odbora Planinske zveze Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: KVGN) s tem pravilni-
kom določa priznanja KVGN, merila za po-
deljevanje priznanj, postopek za podeljevanje 
priznanj in evidenco o podeljenih priznanjih. 

2. člen  
Priznanja KVGN so:  
- Priznanje dr. Angele Piskernik in 
- Diploma dr. Angele Piskernik. 

3. člen  
Priznanja in diploma dr. Angele Piskernik 

so posebna planinska priznanja ki se podelijo 
gorskim stražarjem, varuhom gorske narave 
in drugim zaslužnim posameznikom, odse-
kom za varstvo narave v PD ali odborom za 
varstvo gorske narave pri MDO: 

- za izjemne dosežke na področju varo-
vanja in ohranjanja gorske narave; 

- za vzgojo in usposabljanje kadrov na 
področju varovanja gorske narave; 

- za publicistično dejavnost v zvezi z va-
rovanjem gorske narave; 

- za izjemen prispevek pri varovanju in 
ohranjanju gorske narave; 

- za posebne zasluge in sodelovanje s 
KVGN pri varovanju in ohranjanju nara-
ve. 

Priznanja in diploma nosijo  lik in ime zas-
lužne planinske delavke dr. Angele Piskernik, 
prve slovenske naravovarstvenice, botani-
čarke, muzealke in pobudnice ustanovitve 
gorske straže.  

4. člen  
Priznanja in diploma dr. Angele Piskernik 

so tiskana na belem umetniškem kartonu 
formata 21 x 29,7 cm in imajo v sredini, v 
ozadju lik dr. Angele Piskernik na ustrezni 
podlagi (bronasti, srebrni ali zlati), v zgornji 
tretjini je znak KVGN ter  napis Planinska 
zveza Slovenije, Komisija za varstvo gorske 
narave. V sredini je mesto za vpis podatkov. 

 
Pri diplomi je v ozadju mesta za vpis po-

datkov še socvetje Zoisove zvončice. 
5. člen  

PRIZNANJA dr. ANGELE PISKERNIK 
 

Priznanja dr. Angele Piskernik so: 
• bronasto priznanje dr. Angele Pisker-

nik; 
• srebrno priznanje dr. Angele Pisker-

nik; 
• zlato priznanje dr. Angele Piskernik. 

6. člen  
Bronasto priznanja dr. Angele Piskernik  

lahko dobi gorski stražar, varuh gorske nara-
ve, ki je opravil ustrezno usposabljanje za 
gorskega stražarja ali varuha gorske narave 
in vsaj 5 let aktivno dela v odseku za varstvo 
narave v PD ali odboru za varstvo gorske 
narave pri MDO-ju, se udeležuje licenčnih 
izpopolnjevanj in sodeluje na naravovarstve-
nih akcijah. 
  

Izjemoma ga lahko dobi tudi drug posa-
meznik, odsek za varstvo narave v planin-
skem društvu ali odbor za varstvo gorske 
narave pri MDO-ju, ki več let zapored vzorno 
skrbi za varovanje in ohranjanje gorske nara-
ve. 

7. člen  
Srebrno priznanja dr. Angele Piskernik  

lahko dobi gorski stražar ali varuh gorske 
narave, ki je opravil ustrezno usposabljanje 
za gorskega stražarja ali varuha gorske na-
rave in vsaj 10 let aktivno dela v odseku za 
varstvo narave v PD ali odboru za varstvo 
gorske narave pri MDO-ju, se redno udeležu-
je licenčnih izpopolnjevanj in sodeluje na 
naravovarstvenih akcijah. 
 

Izjemoma ga lahko dobi tudi drug posa-
meznik, odsek za varstvo narave v PD ali 
odbor za varstvo gorske narave pri MDO-ju, 
ki več let zapored vzorno skrbi za varovanje 
in ohranjanje gorske narave. 

8. člen  
Zlato priznanje dr. Angele Piskernik lahko 

dobi gorski stražar ali varuh gorske narave, ki 
je opravil ustrezno usposabljanje za gorske-
ga stražarja ali varuha gorske narave in vsaj 
15 let aktivno dela v odseku za varstvo nara-
ve ali odboru za varstvo gorske narave pri 
MDO-ju, se redno udeležuje licenčnih izpo-



  

polnjevanj in sodeluje na naravovarstvenih 
akcijah. 

Izjemoma ga lahko dobi tudi posameznik, 
odsek za varstvo narave pri PD ali odbor za 
varstvo gorske narave pri MDO-ju, ki več let 
zapored vzorno skrbi za varovanje in ohran-
janje gorske narave. 

9. člen  
DIPLOMA dr. ANGELE PISKERNIK 

 
Diploma dr. Angele Piskernik je najvi-

šje priznanje KVGN. 

Diploma dr. Angele Piskernik se pravilo-
ma podeljuje gorskemu stražarju ali varuhu 
gorske narave za njegovo življenjsko delo na 
področju varovanja in ohranjanja gorske na-
rave. 

Diplomo dr. Angele Piskernik lahko dobi 
gorski stražar ali varuh gorske narave, ki je 
uspešno opravil usposabljanje za gorskega 
stražarja ali varuha gorske narave in najmanj 
20 let dela na področju varstva gorske nara-
ve. 

Pogoj za pridobitev tega priznanja je, da 
je že dobitnik vseh priznanj dr. Angele Pis-
kernik.  

10. člen  
Predlagatelji za podelitev obeh vrst priz-

nanj so lahko posamezniki, člani PZS, odseki 
za varstvo narave v PD, meddruštveni odbori 
planinskih društev, odbori za varstvo gorske 
narave ter komisija za varstvo gorske narave 
pri UO PZS. 

Predlogi morajo biti izpisani na posebnem 
obrazcu, ki je priloga temu pravilniku. 

Če je predlagatelj posameznik ali član 
PZS mora poslati predlog za priznanje na 
predpisanem obrazcu v dveh izvodih odboru 
za varstvo gorske narave pri MDO-ju, ta pa 
ga z mnenjem posreduje komisiji  za varstvo 
gorske narave pri UO PZS. 

Odbor za varstvo gorske narave v MDO-
ju mora oblikovati svoje mnenje v enem me-
secu po prejemu predloga. 

V izjemnih primerih se lahko predlog poš-
lje neposredno Komisiji za varstvo gorske 
narave, sklep o podelitvi kateregakoli od pri-
znanj KVGN pa lahko komisija sprejme tudi 
sama neposredno brez predlagatelja in mne-
nja MDO. 

Komisija za varstvo gorske narave lahko 
po proučitvi predloga stopnjo priznanja spre-
meni. 

 

11. člen  
Priznanja ali diplomo dr. Angele Piskernik 

se prejemniku vročiti na slovesen način ob 
pomembnih dogodkih v PD (zbor članov, 
prireditev, srečanje planincev), na letnem 
srečanju gorskih stražarjev in varuhov gorske 
narave posameznega odbora za varstvo gor-
ske narave ali na drugi primerni svečanosti. 

12. člen  
EVIDENCA 

 
O podeljenih priznanjih in diplomah vodi 

strokovni sodelavec PZS za področje varstva 
gorske narave ustrezno evidenco, v kateri so 
podatki o prejemnikih priznanj, skupaj z arhi-
vom predlogov, ki so osnova za podelitev. 

Strokovni sodelavec je dolžan na zahtevo 
planinskega društva posredovati podatke o 
priznanjih KVGN, ki so jih prejeli njihovi člani. 

Planinska društva morajo strokovnemu 
sodelavcu sproti poročati o vseh spremem-
bah podatkov, ki jih vsebuje evidenca preje-
mnikov priznanj. 
 
II. KONČNE  DOLOČBE 

13. člen  
Gorski stražarji iz 6., 7. in 8. člena ter 

drugi dobitniki iz drugih odstavkov omenjenih 
členov, lahko dobijo ustrezno priznanje dr. 
Angele Piskernik (bronasto, srebrno ali zla-
to), ob izpolnjevanju kriterijev iz 3. člena, tudi 
brez upoštevanja stopenjskega podeljevanja, 
če se ugotovi, da so tam določena časovna 
obdobja delovali še pred sprejetjem tega 
pravilnika. 

Taka izjema se lahko uporabi tudi pri do-
ločilih o diplomi dr. Angele Piskernik iz 9. 
člena, oziroma četrtega odstavka tega člena. 

14. člen  
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po ob-

javi v Obvestilih PZS. 
 

Predsednik PZS 
mag. Franc Ekar 

 
Številka: UO-PZS/ 144-2009 
Datum:   09. 04. 2009                                                        


