VABILO NA TEČAJ
ZA GORSKE STRAŽARJE

Narava ima svoje zakonitosti, pravila, ki jih moramo najprej
obvladati sami, nato lahko učimo tudi druge. V ta namen v okviru
Planinskih društev delujejo Odseki za varstvo gorske narave, v
katere so vključeni varuhi gorske narave in gorski stražarji. Njihova naloga je, da s pozitivnim
zgledom, izobraževanjem ter s posamičnimi in skupinskimi akcijami, predvsem z metodo
prepričevanja, vzgojno vplivajo na člane planinskih organizacij in druge obiskovalce gora, jih
osveščajo ter jih navajajo k ravnanju, ki je skladno z načeli spoštovanja naravnih vrednot in
varstva narave.
Izobraževanja za varuhe gorske narave organizira Komisija za varstvo gorske narave, ki deluje
v okviru Planinske zveze Slovenije, tečaje za gorske stražarje pa Meddruštveni odbori
planinskih društev.

Zato vas vljudno vabimo, da se prijavite na tečaj za
Gorske stražarje, ki bo potekal
v soboto, 18. 4. 2020,
v Valvasorjevem domu pod Stolom in njegovi okolici (Ajdna)

Zbor udeležencev bo v Poljanah (Žirovnica, 640 m). Skupaj se boste podali proti
Valvasorjevemu domu pod Stolom. Po prihodu v dom boste po kratkemu uvodu načelnice
Mojce Gorjup poslušali predavanje dr. Irene Mrak. Po krajšem odmoru se boste podali na
Ajdno, kjer vam bo predavatelj g. Janez Bizjak povedal marsikaj zanimivega o tem
arheološkem najdišču. Tu je bilo namreč gorsko naselje že v petem do šestem stoletju.
Po povratku v dom bo kosilo. Po kosilu bo predavateljica ga. Ana Dolenc predavala o
rastlinstvu in živalstvu v gorah ter o zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah.
Po zaključku bo sledila podelitev diplom, značk in izkaznic.
Ker boste del časa preživeli na terenu, bodite primerno obuti in oblečeni.

ČASOVNICA IN PROGRAM
 Zbor: sobota, 18. 4. 2020, ob 8.00, Poljane (Žirovnica, 640 m).
Dostop do izhodišča:
Z avtoceste Ljubljana - Jesenice se usmerimo na izvoz Lesce, kjer se v krožišču usmerimo na staro
cesto v smeri Žirovnice in Jesenic. Po nekaj km vožnje, peljemo mimo križišča, kjer se desno odcepi
cesta v Žirovnico. Ko prevozimo viadukt Završnica, opazimo na desni strani odcep, na katerega se
usmerimo (zavijemo ostro desno). Že takoj naletimo na manjše križišče, kjer peljemo levo, v
naslednjem (čez cca 50 m) pa desno, v smeri Završnice. Po krajšem spustu se cesta za nekaj časa
nekoliko vzpne, nato pa položi, ter pripelje do mesta, kjer se v levo odcepi makadam proti
Valvasorjevemu domu. Tu, v bližini parkiramo.

 Predavanje + terensko delo: 8.00 – 14.00 (odmor: 11.00 – 11.15)
Predavata: dr. Irena Mrak, univ.dipl.geog. in Janez Bizjak, univ.dipl.ing.arh.
Vsebina
Kratek uvod: Načelnica MDO Gorenjske za VGN Mojca Gorjup
1.1. Namen in naloge na področju varstva gorske narave
2.1. Geografija gorskega sveta
2.2. Splošni ekološki pojmi
2.3. Predpisi o varstvu gorske narave
2.4. Zavarovana območja, naravni parki
2.5. Onesnaževanje in uničevanje gorske narave, vplivi množičnega
obiska v gorah
3.1 Človek – prebivalec in vzdrževalec gorske kulturne pokrajine
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 Kosilo: 14.00 – 15.00
 Predavanje: 15. 00 – 19.00
Predava: Ana Dolenc (od 15.00 do 19.00)
Vsebina
2.6. Rastlinstvo in zavarovane rastlinske vrste
2.7. Živalstvo v gorah in zavarovane živalske vrste
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 Po zaključku bo sledila podelitev diplom, značk in izkaznic.
Zaključek tečaja bo predvidoma ob 19.00.
Vodja odbora za VGN MDO PD Gorenjske
Mojca Gorjup l.r.

