ZBOR GORSKIH STRAŽARJEV IN VARUHOV GORSKE NARAVE
2017
21. oktobra je bil v Koči pri Jelenovem studencu redni letni zbor Gorskih
stražarjev in Varuhov gorske narave za področje MDO Dolenjske in Bele
krajine. Zbora, ki ga vsako leto gosti drugo društvo, se je udeležilo 36
udeležencev iz večine društev našega MDO_ja.
Zbor je potekal v posebni sobi, začel se je s pozdravnim govorom
predsednice ga. Rozi F. Skobe in predsednika domačega društva Milana
Mlakarja. Sledilo je predavanje g. Zorana Bitorajca predstavnika LIFE
Kočevsko, ki je predstavil glavni namen projekta LIFE, ter vrsto ogroženih
in zaščitenih živalskih vrst na našem področju. Zelo zanimivemu
predavanju so udeleženci z veseljem prisluhnili. Po končanem predavanju
je sledilo še več vprašanj udeležencev na to temo.
Sledila so poročila načelnikov sekcij GS in VGN pri posameznih društev, iz
katerih je bilo razvidno, da je večina društev našega MDO zelo aktivna na
tem področju. Ker sta bila oba člana naše sekcije upravičeno odsotna, je
poročilo podal predsednik društva. Poudaril je, da posvečamo tudi v
našem društvu veliko pozornost varovanju gorske in narave nasploh.
V prihodnjem letu pa nameravamo, tudi v formalnem smislu, dali temu
večji poudarek in bomo poslali kar nekaj naših članov na izobraževanje za
Gorske stražarje oziroma varuhe gorske narave. Omenjeno je bilo tudi
predavanje, ki smo ga na to temo organizirali za naše mlade planince na
taboru na Pokljuki.
Po podanih poročilih je sledila razprava in sprejem sklepov. Sklenjeno je
bilo da bosta v letu 2018 organizirana dva naravo varstvena izleta in sicer
12. maja na Slavnik in 20. oktobra na Kočevsko in sicer Kočevsko reško
jezero, Krempa in pragozd Krokar, zaključek pa v Koči pri Jelenovem
studencu.
Udeležence smo na koncu pogostili z odličnim krompirjevim golažem, ki
sta ga pripravila Nada in Jani. Vsem je bilo kar malo žal, da se morajo tako
hitro posloviti iz naše čudovite doline Jelenovega studenca, vendar z
mislijo, da bi nam tudi prihodnje leto, ob obisku Kočevske, vreme tako
lepo poslužilo.
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