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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

USPOSABLJANJE ZA VARUHA GORSKE NARAVE
Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:

•	 vzpostavitev in vzdrževanje  temeljne strokovne baze strokovnih delavcev 
v športu na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki zago-
tavlja PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohra-
njanja in varovanja narave;

•	 vodenje odsekov za varstvo gorske narave in gorsko stražo v planinskih 
društvih (PD) in meddruštvenih odborih (MDO);

•	 dajanje pobud, pripravo mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma vo-
denje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD in MDO na področju 
spoznavanja, ohranjanja in varovanja gorske narave ter za sodelovanje s 
pristojnimi Zavodi RS za varstvo narave;

•	 načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Sloveni-
je in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, 
kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, 
ki s svojim delovanjem segajo v gorski svet (CAA, CIPRA, UIAA, CIAPM, MF 
in MW);

•	 mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega li-
cenčnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področ-
ja spoznavanja in varovanja gorske narave;

•	 vodnike PZS, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja spoznavanja in 
varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in izvajanje 
različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino;

•	 markaciste, alpiniste, turne kolesarje, gorske reševalce, ki bodo znotraj 
svojih odsekov oziroma postaj odgovorni za področje spoznavanja in va-
rovanja gorske narave;

•	 oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako dodatno uspo-
sobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanj-
ševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje;

•	 pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske 
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narave v okviru sistema usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Splošni cilji:
•	 seznaniti s pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gorske 

narave za delovanje planinske organizacije;
•	 doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja 

žive in nežive narave in pestrosti življenja;
•	 pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje 

ekoloških pojmov:
•	 razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter spodbuditi interes za 

njegovo aktivno varovanje;
•	 spodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave;
•	 razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni 

povezanosti žive in nežive narave;
•	 spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretira-

nih človekovih posegov v naravno okolje;
•	 seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov;
•	 vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.

Z usposabljanjem za strokovni naziv varuh gorske narave želimo udeležence 
seznaniti:

•	 s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo;
•	 z namenom, nalogami in metodami dela udeležencev tečaja iz varstva 

gorske narave;
•	 z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij;
•	 z naravi prijaznimi programi planinske dejavnosti;
•	 z geografijo gorskega sveta;
•	 s splošnimi ekološkimi pojmi;
•	 z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah;
•	 z zavarovanimi območji in naravnimi parki;
•	 z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega 

obiska;
•	 z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi in ogroženimi rastlinskimi vrstami;
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•	 z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami.

Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje. Dodatno usposa-
bljanje je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja, seznanjanju z novimi 
predpisi ter spoznanji na področju spoznavanja in varovanja gorske narave.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Program usposabljanja obsega 42 ur teorije, 16 ur praktičnega dela in 12 ur 
izpitnih obveznosti, skupaj 70 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisne in ustne 
izpite ter seminarsko nalogo (10 ur).

Tečaj se lahko organizira kot celota v sklenjeni obliki ali v več delih, lahko pa 
tudi kot nadgradnja (dopolnitev) drugih programov usposabljanj, ki vsebuje-
jo teme iz poznavanja in varovanja gorske narave. V primeru, da program iz-
peljemo kot nadgradnjo drugega programa, je potrebno navesti tudi stopnjo 
predhodne usposobljenosti izbrane ciljne skupine udeležencev (primer: Tečaj 
za gorskega stražarja).

POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Program je usklajen s programom usposabljanja Mentor planinske skupine 
in programom usposabljanja Vodnik Planinske zveze Slovenije kategorije A 
(vodenje lahkih tur), kar udeležencem tega programa omogoča vključevanje 
v enotni sistem usposabljanja Planinske zveze Slovenije.

SESTAVLJAVCI PROGRAMA IN IZVAJALCI PROGRAMA

Program usposabljanja je pripravil Odbor za usposabljanje Komisije za var-
stvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, potrdila pa ga je Komisija za 
varstvo gorske narave.

Izvajalec usposabljanja je Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze 
Slovenije oziroma njen Odbor za usposabljanje.



7 

usposabljanje izvajalec lokacija datum št. udel.

teČaj
(3 vikendi)

kvGn pzs v planinskiH 
koČaH

9. - 10.5. 2015
30. - 31.5. 2015
20. - 21.6. 2015

25

Predvideni stroški: 240,00 €

Rok za prijavo: 15. 3. 2015

PREDVIDEN OBSEG VPISA

Za usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva varuh gorske narave je 
vsako leto predvidenih 25 udeležencev.

POGOJI ZA VPIS

Gre za novo in specifično obliko v sistemu strokovnega usposabljanja. Udele-
ženci morajo imeti končano najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe. Potrebne 
so tudi planinske izkušnje. Ciljne skupine so: absolventi planinske šole, tečaja 
gorništva in tečaja za varstvo narave in gorske straže, mentorji planinskih sku-
pin, mladinski voditelji, vodniki PZS, vodniki turnega kolesarstva, markacisti, 
alpinisti, gorski reševalci itd..

Za nemoteno in varno izvedbo programa potrebujejo udeleženci naslednjo 
planinsko opremo: planinski čevlji, nahrbtnik, planinski zemljevidi območja 
seminarja v merilu 1 : 25.000, fotoaparat, daljnogled.

Udeleženci tečaja pripravijo v okviru sklenjenega tečaja ali tečaja v več de-
lih usposabljanja eno seminarsko nalogo. Vsebina seminarske naloge: tema s 
področja spoznavanja in varovanja gorske narave.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
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Strokovni naziv varuh gorske narave pridobi udeleženec tečaja, ki je bil iz-
veden v skladu s tem programom in je opravil vse predpisane obveznosti. Z 
enotnim nazivom varuh gorske narave označujemo tako moške kot ženske 
udeležence programa. Strokovne nazive podeljuje Planinska zveza Slovenije 
oziroma Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, ki vodi 
tudi register VGN.

Strokovni naziv varuh gorske narave pridobi udeleženec tečaja, ki je prisoten 
na vseh predavanjih in pri praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, in 
ki je uspešno opravil pisni preizkus znanja – izpit in 60 dni po pisnem izpitu 
oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja. 
Udeleženec, ki pisnega dela izpita ne opravi pozitivno, ima možnost ustnega 
zagovora pred tričlansko komisijo zbora predavateljev tečaja, ki ga imenuje 
Odbor za usposabljanje KVGN.

NAVEDBA NAZIVA

Zadnji dan usposabljanja udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o ude-
ležbi, ki ga izda nosilec usposabljanja. Ko udeleženec opravi vse izpitne obve-
znosti, mu nosilec usposabljanja z ugotovitvenim sklepom podeli naziv varuh 
gorske narave in izda potrdilo o usposobljenosti. 

Udeležencu tečaja, ki ne izpolni vseh predvidenih obveznosti, strokovnega 
naziva ne more pridobiti. Nad takim ugotovitvenim sklepom Odbora za uspo-
sabljanje KVGN se lahko pritoži neposredno na Komisijo za varstvo gorske 
narave.

Varuh gorske narave mora vsake tri leta podaljševati licenco za opravljanje 
strokovnega dela na področju planinstva – varovanja gorske narave. V dodat-
no licenčno usposabljanje varuhov gorske narave se lahko vključijo vsi, ki so 
pridobili strokovni naziv varuh gorske narave.
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Licenčno usposabljanje
V letu 2015 bo za VGN 21. februarja organizirano licenčno usposabljanje, 
predviden strošek je 20,00 €.

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretič-
nem in praktičnem delu. 

Prijavnico za tečaj in licenčno usposabljanje najdete na spletni strani 
KVGN in spletni strani PZS: http://kvgn.pzs.si
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