
MEDDRUŠTVENI  ODBOR  PD 
Dolenjske in Bele krajine 
ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

Novo  mesto, Rozmanova ulica 13, 
tel.:  07  349  95  30, 041 533 317 
E-mail: rozi.skobe@siol.net  
 
 

V A B I L O  

 
Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine ter Odsek za varstvo 
narave pri PD Krka Novo mesto 

 
vabita  vse načelnike odsekov za varstvo narave PD z območja Meddruštvenega odbora 
PD Dolenjske in Bele krajine, gorske stražarje in varuhe gorske narave in ostale 
ljubitelje narave v PD 
 

na redni letni zbor, v petek, 18. oktobra 2019 ob 17.00 uri v organizaciji PD 
Krka Novo mesto, v Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112 

 
DNEVNI RED: 

1. Pozdrav (načelnica OVGN Dolenjske in Bele krajine) 
2. Otvoritev razstave Narava v gorskem svetu, včeraj, danes, jutri, ki jo je pripravil 

Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj. Skozi razstavo nas bo popeljal 
g. Metod Rogelj, univ.dipl.biol. 

3. Kratka predstavitev PD Krka Novo mesto 
4. Poročilo vodje Odbora za varstvo gorske narave MDO Dolenjske in Bele krajine za 

leto 2019 
5.  Poročila načelnikov odsekov za varstvo narave v PD za leto 2019 (vsi načelniki) 
6. Smernice in predlogi ter sprejem načrta dela za  leto 2020  (vsi navzoči) 
7. Razno 

  
Zbor bomo zaključili s klepetom ob malici ter se dogovarjali za sodelovanje pri raznih 
naravovarstvenih akcijah. 
 
Prosim, da zaradi organizacije in brezplačne pogostitve svojo udeležbo potrdite do srede, 16. 10. 2019 na 
telefon 041 533 317 (Rozi) ali rozi.skobe@siol.net,  načelnike odsekov in varuhe gorske narave pa prosim, 
da vabilo oz. novico o zboru prenesejo še ostalim, ker od vseh nimam e-naslova, posebej pa povabijo 
predsednike svojih PD. Iz vsakega PD naj se zbora udeleži vsaj nekaj predstavnikov. Poskušajte napolniti 
avtomobile in tako prispevati k varovanju narave. Ob šoli je velik parkirni prostor. 
 
Lep planinski pozdrav! 
 
Sv. Vrh, 5 oktobra 2019 
 
 Načelnik Odseka za varstvo narave               Vodja odbora VGN pri MDO PD        
         Zdravko Damjanovič l.r.           Rozi Skobe l.r. 
 
OBVEŠČENI TUDI: 

- načelniki VGN v PD 
- predsedniki PD 
- predsednik MDO PD 
- KVGN PZS 


