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ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE 

VARSTVA GORSKE NARAVE
V PLANINSKI ORGANIZACIJI

Usposabljanje za naziv 

VARUH GORSKE NARAVE

Predavanje po spletu, 1. junij 2022
Marijan Denša, PD Nazarje
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Vsebinski sklopi učnega načrta:

1.  Varuhom gorske narave na pot (12 ur od 72)
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Vsebinski sklopi učnega načrta:

1.  Varuhom gorske narave na pot (12 ur)

1.1. Planinstvo ali zakaj v gore? (1 ura)

1.2. Organizacija planinstva (1 ura) 

1.3. Organizacija in delo 

odsekov za varstvo gorske narave (2 uri)

1.4. Namen, naloge in metode delovanja na področju 

varstva gorske narave (2 uri, tudi seminarska naloga)

1.5. Načrtovanje, izvedba in analiza akcij (2 uri) 

1.6. Elementi metodike dela (4 ure)

Tečaj za varuhe gorske narave PZS      Marijan Denša



4

Planinstvo / gorništvo ali zakaj v gore?
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Organizacija planinstva
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Notranja organiziranost PD Nazarje
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ORGANIZIRANOST PL. DRUŠTVA

547 članov
343 PZS
74 do 15 let

(2018)

Občni zbor (vsi člani)

Vodniški 
odsek

Odsek za 
plan-poti

Mladinski 
odsek Stonoga

Upravni 
odbor

Odsek  za 
VGN

Predsednik

podpredsednik, 
tajnik, 
blagajnik,
gospodar, …

Nadzorni 
odbor

Častno 
razsodišče
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ORGANIZIRANOST PLANINSTVA
Osrednja planinska organizacija v Sloveniji je 
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE,
od 27. 2. 1893.   https://pzs.si/

Z reševanjem v gorah se ukvarja
GORSKA REŠEVALNA ZVEZE SLOVENIJE.

Gorniška organizacija je
SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA
- zveza gorniških klubov.

Profesionalni gorski vodniki so združeni v 
ZDRUŽENJE GORSKIH VODNIKOV SLOVENIJE.
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https://pzs.si/


PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE je združenje planinskih društev. 
Planinec je član PZS preko društva.
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ORGANIZIRANOST PZS

PZS

Savinjski 
MDO PD

PD PD AK

MDO PD 
Gorenjske

PD PK

Vmesni členi so 
MEDDRUŠTVENI ODBORI 
PLANINSKIH DRUŠTEV 
12 MDO PD 
(ter tujina in brez MDO), 

oblikovani 
po teritorialnem 
principu

Osnovna planinska organizacija je PLANINSKO DRUŠTVO, lahko tudi
AK-alpinistični klub, PK-plezalni klub, društvo GRS, ŠD, KPD, 
- npr. Društvo za razvoj plezalne kulture, ŠTD Olimpik, …

291 društev 
58.000 članov

(2020)
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• številne komisije in odbori 
• 25 programov usposabljanja
• ugodnosti članstva društva v PZS
• status – delovanje v javnem interesu
• planinska založba (PV)

• sodelovanje z GRZ SLO
• sodelovanje z SGK Skala

• članica OKS_ZŠZ
• članica UIAA
• članica CAA
• članica …

• 14 zaposlenih

ORGANIZIRANOST PZS
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Komisija za varstvo gorske narave

 Zakaj želim postati varuh/inja gorske narave?
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Komisija za varstvo gorske narave

 Organiziranost in sestava 

 Simbol in znak

 Poslanstvo

 Naloge

 Slogan

 Splet 
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Komisija za varstvo gorske narave

 Organiziranost in sestava 

 GS in VGN in drugi
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Znački stražarja in varuha
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Komisija za varstvo gorske narave

 Simbol in znak 
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Znak KVGN PZS Znak varuha gorske narave PZS
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Komisija za varstvo gorske narave

 Simbol in znak
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Znak KVGN PZS Znak varuha gorske narave PZS
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Komisija za varstvo gorske narave

 Poslanstvo: aktivna skrb za varstvo gorske narave 
s pomočjo vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, 
ozaveščanja in obveščanja - tako znotraj 
planinske organizacije kot širše, zlasti med 
drugimi obiskovalci gorskega sveta.
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Komisija za varstvo gorske narave

 Naloge:

o KVGN PZS usklajuje in pospešuje dejavnosti 
planinske organizacije na področju varovanja 
gorske narave.

o Izobraževanje (usposabljanje) VGN in GS 

o KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in 
predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim 
organom PZS.
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Komisija za varstvo gorske narave

 Slogan: V gorskem svetu nismo sami, 
smo samo gostje, spoštljivi gostje.
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Komisija za varstvo gorske narave

 Splet: https://kvgn.pzs.si/

 FB:

 FB varuhov GN letnik 2021
\Varstvo gorske narave\

 Instagram:
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https://kvgn.pzs.si/
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Komisija za varstvo gorske narave

 PZS je NVO

 Na osnovi programa VGN je PZS leta 2007 
pridobila status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave. 
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Organiziranost KVGN pri PZS

KVGN

izvršni odbor

Odbor VGN Savinjskega 
MDO PD

OVGN PD 
Nazarje

OVGN PD 
Grmada Celje

OVGN PD XX

Odbor VGN MDO 
PD Gorenjske, 
(Posavja, …)

OVGN PD XX OVGN PD XX

Komisija VGN:
• IO KVGN (7-9 članov) 
• 12 odborov VGN pri MDO PD
• 114 odsekov pri PD 

~ 1000 članov
od tega

~  300 VGN
~  700 GS
~  nn drugi

STROKOVNI 
SODELAVEC

SKUPŠČINA
PZS

Predsedstvo

UPRAVNI ODBOR 
PZS

ZBOR ODSEKOV 
VGN PD

LETNO SREČANJE

Člani odseka VGN so lahko tudi drugi planinci.
npr. OVGN PD Nazarje: 3 VGN, 3 GS, 4 drugi (strokovnjakinja, ljubitelji)
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Namen, naloge in metode delovanja 

na področju varstva gorske narave …
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ČLOVEK

 Gospodarska dejavnost
tradicionalne in nove

 Obiskovanje
planinstvo (gorništvo), 
rekreacija, turizem, šport, 
adrenalinski športi, zabava,
vandalizem,…

Gorska narava je ogrožena
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Posledice množičnega obiska gora

 Ogrožanje ljudi
neposredno

 Ogrožanje okolja 
človeka-
obremenjevanje 

 Ogrožanje narave
nežive in žive
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Gorska narava je ogrožena

Podlaga za zavarovanje, varstvo

 Mednarodne pogodbe (konvencije)
Ramsarska konvencija 1975, Alpska konvencija 1995,
O svetovni naravni in kulturni dediščini 1976,
O biološki raznovrstnosti Rio 1996, …

 Zakonodaja
ZON, ZVO, ZOG, ZTNP, ZPlanP, ZVKD, …

 Častni kodeks slovenskih planincev
Varstvo narave in okolja – poglavje II =>III ???

Programska vodila PZS, statut PZS, …
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Tudi v „mojem“ (našem) društvu?

 Tudi to je možno
“višja sila” – tretji – “moji” udeleženci - jaz
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Kaj lahko storim - jaz?
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Naziv: Gorski stražar (od leta 1954)

Trajanje usposabljanja (izobraževanja)

Teoretične obveznosti (predavanja):    10 ur

Praktične obveznosti (terenski del):      8 ur

Skupaj:                                                 18 ur
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Naziv: Strokovno-organizacijski delavec PZS

Od leta 2002 (v športu do 2020)

Varuh gorske narave

Trajanje usposabljanja (izobraževanja)

Teoretične obveznosti (predavanja):    42 ur

Praktične obveznosti (terenski del):     18 ur

Skupaj:                                                 60 ur

Izpitne obveznosti

(izpit, seminarska naloga)                     12 ur

Vse skupaj                              72 ur

Licenčno izpopolnjevanje                         9 ur/4 leta
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Varuh/inja gorske narave
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Kaj pa zdaj?
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Kaj pa zdaj?
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Kakor kdo!
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Kaj pa zdaj?
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Razmišljaj globalno, deluj (vsaj) lokalno!
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Namen, vloga, naloge in metode delovanja 

varstva (in varuha) gorske narave
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Ustanovitev odseka VGN v PD

Neformalna oblika dela

 želja, potreba, pobuda, …

 NV delovna skupina, odbor, odsek za GS / VGN …

Formalni postopek

 Pobuda in ustanovitev 
- sklicatelj predsednik
- program dela, vodja in finance

 Delo (aktivnosti = akcije)

 Potrditev na UO PD
- načelnik član UO PD
- obvestiti odbor VGN MDO in KVGN (strokovnega sodelavca)

 Pravilnik (statut) - na OZ društva
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Ključne in pomembne besede

 Ekipa

 Sodelovanje

 Povezovanje

o Znanje

o Informiranje

o Izobraževanje

o Ozaveščanje

 Program

 Podpora vodstva društva <=> ugled v društvu
Tečaj za varuhe gorske narave PZS      Marijan Denša
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Ključne besede

 Ekipa

 eden je nobeden

o vodniki, markacisti, 
mentorji planinske vzgoje, 

o učitelji, vzgojitelji (pedagogika)

o strokovnjaki, ljubitelji

 delovne skupine (dvojica, namestnik)

 vzgoja naslednika (podmladka) 
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Ključne besede

 Ekipa
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Nikoli ne smete dvomiti, da majhna, predana in 
prepričana skupina ljudi lahko spremeni družbo. 

Pravzaprav je nikoli ni spreminjalo nič drugega.
Margaret Mead, ameriška antropologinja (1901–1978)
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Ključne besede

 Sodelovanje

 odseki v PD

 šole, vrtci (mladi - planinska pedagogika)

 NV strokovnjaki, NV organizacije, NV ustanove …
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Ključne besede

 Povezovanje

 meddruštveno (sosednja društva, 
planinska in druga)

 odbor VGN pri MDO PD

 skupne, večje (odmevne) akcije 
(primer KTK) 
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Ključne besede

 Povezovanje

 povezani smo močnejši

 akumulacija znanja, veščin, spodobnosti, …
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Ključne besede

 Podpora vodstva društva <=> ugled v društvu

 Znanje in poznavanje

 Postopnost

 Preudarnost

 Kar društvo potrebuje!

o Planinska pedagogika in varstvo gorske narave

o Projekti in NV akcije (MDG – Brati gore)

o Razstave in predavanja, mediji, …

o NV problemi (preventiva in odpravljanje aktualnih)
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Ključne besede

 Kar društvo potrebuje!

o Planinska pedagogika in varstvo gorske narave

o Projekti in NV akcije (MDG – Brati gore)

o Razstave in predavanja, mediji, …

o NV problemi (preventiva in odpravljanje aktualnih)
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Kaj društvo potrebuje?

 Ključni NV problemi društva ? (v in izven)

 Bližnjice

 Smeti (koši v koči?)

 Cigaretni ogorki okoli koče

 Vožnje v naravnem okolju

 Čistilna naprava ne deluje

 Zaspano društveno življenje

 ….

Rangiranje in reševanje (možnosti)
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Primer dobre prakse - izkušnja

 Vsak član odseka izvede vsaj eno akcijo na leto

 aktivno sodeluje na vsaj še dveh akcijah

 Akcije so povezane z društvom in odborom VGN MDO PD

 Akcije so odprtega tipa 

 Datumi so določeni, tradicionalni

 Raznolikost akcij

REZULTAT – VEDNO VEČ NAS JE IN UPOŠTEVAJO NAS
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Kaj lahko še storim?

 Planinska pedagogika
vzgoja in izobraževanje
vesela planinska šola

 Pl. andragogika

 „5 min VGN“
na vseh izletih/akcijah
od doma do doma
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Kaj lahko še storim?

 Primer dobre prakse

 Seminarska naloga -
usmerjena v reševanje NV problema
vašega društva
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