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PREDLAGATELJ 

PREDLAGANI PREJEMNIK 
PRIZNANJA 

Član društva (če je predlagani 
prejemnik fizična oseba) 

Datum rojstva oz. leto 
ustanovitve 

Naslov 

Obrazložitev predloga 

(velikost polja se prilagodi dolžini 
obrazložitve) 

PD Kum Trbovlje 

Vlasta Medvešek Crnkovič 

PD Kum Trbovlje 

29.3.1968 

Marnova ulica 31b, 1410 Zagorje ob Savi 

Vlasta Medvešek Crnkovič je svojo mladost preživela na 
podeželju, kjer ji je oče lovec in ornitolog odstiral številne lepote 
in skrivnosti in jo s tem za vedno povezal z naravo. Prav zato seje 
odločila za študij biologije. 
Vlasta se je v PD Kum Trbovlje vključila leta 1999 in kot 
diplomirana biologinja in ljubiteljica narave že takoj prevzela 
vodenje odseka za varstvo gorske narave, katerega vodi še danes. 
V letu 2000 je opravila izobraževanje za gorskega stražarja, leta 
2004 pa izobraževanje za varuhinjo gorske narave. Zadnje 
licenčno usposabljanje je opravila v letu 2017. 
Že vrsto let vodi tudi odbor za varstvo gorske narave pri M DO 
Zasavje. 

Vsa leta v okviru domačega društva vodi botanične ekskurzije in 
naravovarstvene izlete po Sloveniji, predvsem pa po domačem 
Kumljanskem in Zasavju. O naravovarstvenih temah pripravlja 
tudi vsakoletna predavanja ne le za planince, tudi za ostale 
občane našega mesta. Pri tem pogosto sodeluje z drugimi 
naravovarstveniki kot npr. z biologom Dušanom Klenovškom in 
gozdarjem Jožetom Prahom ter z Zavodom RS za varstvo narave. 
Odkriva nam številne zakonitosti in zanimivosti iz narave in pri 
tem izpostavlja pomen ohranjanja in ogovornega ravnanja v tem 
prostoru. Svoje znanje pa z izjemno tankočutnostjo prenaša tudi 
na mlado generacijo. Za najmlajše so še posebno zanimive akcije 
prenašanja žabic preko ceste, opazovanje nočnih metuljev, 
spoznavanje polhov, ptic ter številnih skrivnosti v gozdu, na 
travnikih in ob potokih. 

Za lokalni časopis Sr(e)čno Trbovlje pripravlja prispevke o 
naravovarstvenih aktivnostih našega društva ter tako širi 
naravovarstveni pogled v domačem okolju. Prispevke posreduje 



tudi za spletno stran KVGN. Podobne aktivnosti izvaja tudi v 
okviru MDO Zasavje. 
Tudi njena profesionalna pot je povezana z okoljevarstvom, v 
našem mestu ji je zaupana skrb za odpadke in pitno vodo. 
Občasno potoži, da ji služba onemogoča aktivnejše delovanje na 
področju varovanja gorske narave in planinstva nasploh. Vendar 
kljub temu s svojim delovanjem pomembno bogati ne le 
planinstvo v Zasavju, pač pa je njen prispevek izjemno 
pomemben tudi pri ozaveščanju za odgovorno ravnanje v naravi 
pri širši populaciji v našem mestu. 

Žig in podpis zastopnika 
predlagatelja 

Marjeta Bricl, preds. 


