Datum: 17. 11. 2022

Zadeva: 16. strokovni posvet GORE IN VARNOST, 26. 11. 2022

Odbor Gore in varnost, ki je skupni organ Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, v
sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirata 16. STROKOVNI POSVET GORE
IN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, v
soboto, 26. novembra 2022, z začetkom ob 8.20 uri.
NAMEN
Na 16. strokovnem posvetu se bomo zbrali strokovnjaki, novinarji, obiskovalci gora in drugi, ki nas povezuje
delovanje na področju preventive in nesreč v gorah.
S posvetom želimo analizirati gorske nesreče v letošnjem letu in posamezne primere ter opozoriti na
najpogostejše napake, ki so jih posamezniki naredili ali pa so bile splet okoliščin in naključij.
Na posvetu bodo predstavljena predavanja priznanih domačih strokovnjakov.
Udeležba na posvetu je brezplačna.
Povzetek:
16. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu
sobota, 26. novembra 2022, ob 8.20 uri.

Kako do Iga?
NA POSVET se je treba predhodno prijaviti preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spodnji povezavi.
Udeležba brez predhodne prijave na posvetu ni možna!
PRIJAVE SO MOŽNE DO vključno četrtka, 24. 11. 2022.
PRIJAVA

https://forms.gle/YTV56ZyXzpB7whq39

Lepo povabljeni!

Dodatne informacije:
Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS, E: matjaz.serkezi@pzs.si.

PROGRAM 16. STROKOVNEGA POSVETA GORE IN VARNOST
Avditorij Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 26. november 2022

08.20-08.30

Registracija udeležencev.

09.00-09.05

Uvodni pozdrav.

09.05-09.50

Predstavitev primerov gorskih nesreč sezone 2021 in 2022.
Vse večji obisk gorskih območij Slovenije in raznolikost dejavnosti, ki jih
obiskovalci gora izvajajo, se odraža tudi v številu posredovanj Gorske reševalne
zveze Slovenije. V prispevku so predstavljeni ključni podatki o posredovanjih v
zadnjih dveh letih s predstavitvijo tudi vedno bolj bizarnih primerov.

09.55-10.40

10.45-11.30

11.30

Nosilec predavanja Jurij Jeršin, inštruktor GRZS.
Komuniciranje v kriznih situacijah.
Nesreča v gorah je v večini stresen dogodek za posameznika. V takšnih situacijah
pa smo vedno bolj medijsko izpostavljeni. Kako pravilno postopati v kriznih
situacijah in kako, katere in koliko informacij podati v prvih izjavah na terenu.
Pasti družbenih omrežij in odgovornost.
Nosilec predavanja dr. Klemen Belhar, svetovalec, predavatelj in gorski reševalec.
Novosti na področju plazovnih žoln in plazovnih nahrbtnikov.
Predstavitev in ključni poudarki in novosti plazovnih žoln in nahrbtnikov.
Vprašanje testiranja naprav v domači delavnici in odgovornost. Ali so »stare«
žolne še sploh dobre?
Nosilci predavanja Aljaž Anderle, gorski vodnik z mednarodno licenco in gorski
reševalec.
Konec posveta

Dodatne informacije:
Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS, E: matjaz.serkezi@pzs.si.

