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R A Z P I S  

Odbor za varstvo gorske narave, v skladu  s sprejetim dogovorom na 7. seji MDO 
PD, z dne 16. 5. 2007, programom dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine za leto 
2018 ter stališči sprejetimi na srečanju VGN in GS v Kostanjevici na Krki, 27.10. 
2012, razpisuje že XI. tečaj – usposabljanje za pridobitev naziva GORSKI 
STRAŽAR. 

 
Teoretični del tečaja  bo potekal 24. februarja 2018 v prostorih PD Krka Novo mesto, 
Rozmanova ulica13 (8 šolskih ur), praktičen pa 12. maja 2018 na naravovarstveni 
ekskurziji na Slavnik z ogledom pomladanskih rož (potonike). 
 
Tečaj je namenjen predvsem mlajšim planincem, ljubiteljem narave - članom PD,  ki 
želijo poglobiti svoje znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih 
uporabiti za lažje in boljše spremljanje lepot naravnega in še posebej gorskega 
okolja, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja 
drugim planincem, prijateljem, znancem in svojim najbližjim. 
 
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj16 let in ima 
dokončano najmanj III. stopnjo splošne izobrazbe. 
 
Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanj PZS (MPS, VPZS, markacist 
PZS, mladinski voditelj,  itd.), ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena 
znanja (planinska šola, tečaj planinstva itd.) so zaželena, niso pa nujna. 
 
Naziv »GORSKI STRAŽAR« bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh 
urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu in bo uspešno opravil pisni preizkus 
znanja – izpit (naloge objektivnega tipa). 
 
Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD, bo 16 €, ostale stroške pa bo 
pokril MDO, v skladu s finančnim načrtom 2018. Kotizacijo bo potrebno nakazati na 
račun MDO - TR PD Novo mesto št. 02970 - 0010572680 pod oznako 01-300345, 
obvezno pred začetkom tečaja. 
  
Ker je to usposabljanje za GS sofinancirano iz sredstev MDO, bo usposabljanje 
izvedeno le, če bo kandidate prijavilo najmanj pet  naših PD, skupno število 
kandidatov pa mora biti najmanj 15 ali več. 
 
Prijave zbira vodja odbora na E-naslov: rozi.skobe@siol.net  najkasneje do 5. 
februarja 2018. 
 
  
Sv. Vrh, 9. januar 2018 Vodja odbora za VGN: 
 Rozi Skobe l.r. 
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