


Je strokovna komisija upravnega odbora PZS
(UO PZS), ki izvaja dejavnosti s področja 

ohranjanja in varovanja gorske narave



Organiziranost komisije

V okviru KVGN delujejo:

- odseki za varstvo narave v 
planinskih društvih

- odbori za varstvo gorske 
narave pri meddruštvenih 
odborih PD (MDO PD)

- KVGN pri UO PZS

- zbor delegatov KVGN



Naloge KVGN

Osnovni nalogi KVGN sta ohranjanje

in varstvo gorske narave



Spoštujemo “Častni kodeks” 
slovenskih planincev, ki pravi

• Planinec z osebnim 
zgledom in ravnanjem 
skrbi za ohranjanje 
gorskega okolja ....



Vzgojno        
delo KVGN

- edicije

- zloženke

- zborniki

- plakati

- opozorila

- okrogle    
mize

- delavnice





Organizira strokovno vodene botanične ekskurzije



Načrtuje naravovarstvene in botanične učne poti, 
npr. Pot Karla in Žige Zoisa – april 2008

Prireditev  ob odprtju poti 
v Preddvoru

Novinarska konferenca na Brdu pri 
Kranju – predstavitev vodnika poti



Usposabljanja
KVGN usposablja varuhe  
gorske narave

PD in MDO usposabljajo 
gorske stražarje



Varuh gorske narave
(je prostovoljni strokovni delavec)

- vodi odseke za varstvo 
narave v PD

- zagotavlja naravi prijazne 
dejavnosti društva

- pripravlja in vodi različne 
projekte, jih načrtuje

- izobražuje in vzgaja

- organizira predavanja

- informira in poroča



Gorski stražar
(vzoren planinec, ki si je razširil znanje in vedenje o gorski naravi)

- z lastnim zgledom vzgojno 
vpliva na planince

- jih osvešča in uči 
spoštovanja do narave

- širi idejo o varstvu in 
ohranjanju narave

- sodeluje na akcijah

- znanja in vedenja o naravi 
prenaša na prijatelje, 
znance in družino



Izvaja licenčna usposabljanja strokovnih kadrov –
varuhov gorske narave



Svečana podelitev diplom varuhom 
gorske narave 2008 v SNG Maribor





Spoštujemo vse zakonske in druge predpise s področja 
ohranjanja in varovanja narave



Želimo ohraniti izjemno naravno in kulturno dediščino 
Slovencev – Triglavski narodni park



Zavzemamo se za zavarovanje ogroženih območij



Spodbujamo ustanavljanje zavarovanih območij



Podpiramo varstvene režime Natura 2000









Skrbimo za ohranitev naravnih vrednot v Alpskem 
svetu



Spoštujemo in aktivno podpiramo vse 
protokole Alpske konvencije



- urejanje prostora in trajnostni razvoj



- varstvo narave in urejanje krajine



- varstvo tal



- gorski gozd



- hribovsko kmetijstvo





- energija



- turizem



Tudi in predvsem zaradi kvalitetnega in strokovnega 
dela KVGN, je Planinska zveza Slovenije leta 2007 
pridobila status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave.
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