Okvirni program dela KVGN za leto 2023
Sestava IO in načrtovane seje IO KVGN
Organ
IO KVGN

Načelnik
Marijan Denša,
PD Nazarje

Člani
Irena Bertoncelj, PD Ljubljana-Matica
Sabina Francek Ivović, OPD Koper,
Janko Kolar, PD Ribnica na Pohorju
Olga Kržan, PD Brežice
Tomaž Mihelič, PD Bohinjska Bistrica
Irena Mrak, PD Križe
Miran Ritonja, PD Ptuj (od 2020)

Seje
5 sej
Od tega
vsaj ena
razširjena

Celoletne aktivnosti:
Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko naravo in okolje ter informiranje javnosti o
nedovoljenih posegih.
Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko
naravo in okolje nasploh.
Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva
na stanje narave in okolja v gorskem svetu.
Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z razširjeno sejo KVGN).
Pospeševanje ustanavljanja odsekov za varstvo gorske narave v planinskih društvih.
Sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi NV organizacijami, zlasti v naravovarstvenih (NV)
akcijah ozaveščanja, vzgoje in izobraževanja.
Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection
Comission UIAA.
Spremljanje delovanja planinskih koč in druge planinske infrastrukture z vidika onesnaževanja
gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obremenitev, zvočno in svetlobno
onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode za tuširanje itd.) in
ogrožanja gorske narave.
Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi
kolesi v naravnem okolju.
Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave (naravovarstveno-planinska pedagogika).
Ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost, zlasti nove obiskovalce gora.

Posamezne akcije:
Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave (VGN).
Zbor odsekov za varstvo gorske narave.
Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora odsekov VGN.
Letno srečanje varstva gorske narave.
Problemska konferenca »Ustanavljanje odsekov za varstvo gorske narave«
Postopna vsebinska in organizacijska prenova tečaja Varuh gorske narave na osnovi spremenjene
zakonodaje ter novih spoznanj v znanosti in družbi.
Predstavitev problematike varstva gorske narave in izvedba delavnice »Vesele planinske šole«, na
Dnevu slovenskih planinskih doživetij v sodelovanju s krajevno pristojnim odborom VGN.
Postavitev razstave NARAVA V GORSKEM SVETU o problemih človekovega delovanja v gorskem
svetu v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Kranj in odbori VGN pri MDO.
Izvajanje akcije »V gore iz doline«, v sodelovanju z drugimi komisijami.
Dopolniti seznam predavateljev s področja varstva narave, kar bo v pomoč PD in odsekom VGN pri
izvajanju akcij, dogodkov, predavanj.
Skupna akcija odstranitve tujerodnih vrst v okolici planinskih koč.
Izvedba tematskih naravovarstvenih predavanj v sodelovanju z odbori VGN v MDO.
Priprava novih pripomočkov za planinsko pedagogiko v okviru projekta »Vesela planinska šola«.

Pripravil Marijan Denša, načelnik KVGN
Nazarje, 18. 2. 2022

