
 

  
 

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV 
VARUH GORSKE NARAVE 

PRIREDITELJ: PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE 
NARAVE 

TERMINI IN KRAJI 
TEČAJA: 
 

1. del: 22. in 23. april (od 18h) – preko spletne povezave zoom 
2. del: 6. in 7. maj (od 18h) – preko spletne povezave zoom 
3. del: 20. in 21. maj (od 18h) – preko spletne povezave zoom 
Terenski del: 5. in 6.  junij (cel dan) - Aljažev dom v Vratih* 

VODJA USPOSABLJANJA: Irena Mrak 
VODJA TEČAJA: Sabina Francek Ivović 
POGOJI PRIJAVE: Članstvo v PD, starost najmanj 18 let, dokončana V. stopnja splošne 

izobrazbe. 
PRIJAVE: Vsi kandidati morajo poslati prijavo na priloženem obrazcu PZS, po 

pošti na naslov Komisija za varstvo gorske narave, Ob železnici 30a, 
p. p. 214, SI- 1001 Ljubljana ali kot sken na varstvo.narave@pzs.si . 

ROK PRIJAV: 20. april 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest.  
CENA: 40 EUR  

Cena vključuje stroške teoretičnega dela tečaja, majico in značko, 
terenski del tečaja bo za udeležence brezplačen in bo sofinanciran iz 
projekta VrH Julijcev*. 

INFORMACIJE: Vse morebitne dodatne informacije dobite na e-naslovu: 
varstvo.narave@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683. Prijavnico lahko 
najdete na spletni strani PZS in KVGN. 

OSTALO: Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec usposabljanja, ki bo: 
1. Prisoten na najmanj 80% predavanjih in praktičnem delu 
2. Uspešno opravil preizkus znanja 
3. Najkasneje 60 dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, 

pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja 
Informiranje prijavljenih bo potekalo izključno preko el. pošte. 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili 
strokovno usposobljenost z nazivom Varuh gorske narave. 

 
Načelnik KVGN PZS: 

Marijan Denša l.r. 
 
 
*Terenski  del tečaja bo za udeležence brezplačen in bo sofinanciran iz projekta VrH Julijcev, ki je namenjen 
izboljšanju stanja osmih rastlinskih in živalskih vrst ter štirih habitatnih tipov znotraj Triglavskega narodnega 
parka. Varuhi gorske narave se bodo s pridobljenim znanjem, obogatenim z vsebinami projekta, lahko tudi 
vključili v določene aktivnosti projekta. V primeru, da razmere ne bodo dovoljevale izvedbo preko vikenda, bo 
terenski del potekal zgolj 5.6.2021. 

 
 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 
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