
INTERNA STROKOVNA EKSKURZIJA KVGN
Ogled rastiša  lagajevega volšina in posvet o vizijah in smernicah delovanja varstva

gorske narave v naslednjih leth 

V soboto 14. aprila 2018  se je v okrilju polhograjskega gradu in lepo urejenega grajskega parka, z dodatkom 
sonšnega jutra, zbrala 26 šlanska ekipa iz Komisije za varovanje gorske narave pri PZS, vodje VGN pri MDO-jih
in vodje odsekov VGN pri planinskih druitvih. 
Zastavljeni so bili trije cilji tega dne: 
- Spoznavanje dela grofa Riharda  lagaja, ogled rastiša  lagajevega volšina pod samim  vrhom Grmade
- Pregled stanja pri delu v KVGN in postavitev smernic za nadaljnje delovanje
- Medsebojno spoznavanje in druženje skozi ves dan.

Marijan Denia, novi našelnik KVGN nam je predstavil svojo ekipo v IO, nato pa je besedo prevzela danes 
njegova desna roka Marta  aielj, ki nas je vrnila malo v zgodovino, da smo spoznali ljubiteljsko delo Grofa 
 lagaja v obdobju med letoma 1808 in 1858, ko je v teh krajih naiel ie neznano prijetno diiešo rastlino, ki je 
kasneje dobila ime ravno po njemu.

Od tu smo se napotli prot razglednemu vrhu Polhograjske Grmade (899m), kjer smo lahko v lepem sonšnem
vremenu obšudovali zasnežene vrhove Julijcev in Kamniikih vriakov, ter ostala pogorja daleš po Sloveniji. 
Med spustom smo se ustavili tudi na izletniiki kmetji Pri Mehašku, kjer smo se malo okrepšali in nadaljevali 
pot prot izhodiišni toški.

Ko smo prispeli na prijetno vzpetnico ob sadovnjaku, smo posedli v travo in prišeli z bolj vsebinskim delom, 
se zazrli malo nazaj in ugotavljali stanje v varstvu narave v Sloveniji, kje je tu naie mesto, in kakino je 
trenutno stanje. V drugem delu smo se zedinili, da moramo sledit naslednjim osnovnim usmeritvam, še 
nošemo da bomo postali nepotreben privesek naie družbe:
- Ne smemo postat le šistlci okolja.
- Strokovna vzgoja otrok že v vrtcih in kasneje v osnovnih iolah in tako ne bo veš kaj šistt v okolju. 
- Vsi planinci moramo postat Varuhi gorske narave ali Gorski stražarji. To naj bo tudi eden od ciljev Planinske 
zveze Slovenije. 
- Medsebojno se moramo povezat na vseh nivojih in posamezne akcije usklajevat, da bodo te itevilšnejie 
(množišne) in o tem šim pogosteje obveišat javnost, da bomo prepoznavni kot strokovni del PZS, ki ji ni 
vseeno, v kakinem okolju živimo.
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         Zdravko Damjanoviš – Somy
Našelnik Odseka za varstvo gorske narave
pri Planinskem druitvu Krka Novo mesto 
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