
Težišče varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je izvajanje preventivnih ukrepov, 
ki vključujejo tudi varstvo pred nesrečami v 
gorah. 
 
Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s katerimi se 
zmanjša nevarnost nastanka nesreče, oziro-
ma ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljive 
posledice nesreč. 
 
Uveljavljanje ukrepov obsega gorniško uspo-
sabljanje vseh obiskovalcev gora, področja 
načrtovanja in urejanja planinskih poti in koč, 
vodniške in meteorološke dejavnosti, ter 
športne, turistične, prometne in druge infra-
strukturne sisteme. 
 
Ob vedno večjem številu obiskovalcev gora 
in naraščajočem številu gorskih nesreč je 
nujna skrb za koordinacijo preventivnih prog-
ramov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo 
na najpomembnejše dejavnike tveganja v 
gorah. 
 
V vseh dejavnostih je treba nameniti poseb-
no pozornost tudi prilagajanju posledicam, ki 
jih povzročajo sodoben način življenja, pod-
nebne spremembe in globalizacija. 

 
Posvet je posvečen 100. obletnici 
ustanovitve gorske reševalne službe na 
Slovenskem. 
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NAMEN POSVETOVANJA 
 

Na 7. strokovnem posvetu se bomo zbrali 
strokovnjaki, raziskovalci, uradniki, novinarji, 
obiskovalci gora in drugi, ki nas povezuje 
delovanje na področju preventive in nesreč v 
gorah. 
 

S posvetom želimo analizirati stanje na pod-
ročju varnosti v gorah, predstaviti posamez-
ne primere in nesreče, opredeliti zasnovo 
Nacionalnega programa varnosti v gorah, 
hkrati pa izmenjati izkušnje ter vzpostaviti 
nove ter utrditi obstoječe strokovne vezi.  
 

V sklopu posveta bodo vabljena predavanja 
priznanih domačih in tujih strokovnjakov, 
okrogla miza o problematiki Nacionalnega 
programa varnosti v gorah, predavanja s 
študijami primerov in predstavitev plakatov. 
 
 

PUBLIKACIJA 
 

Po posvetu bo izšel zbornik prispevkov v  
e-obliki.  

TEMATSKI SKLOPI 
 

Nesreče v gorah 
Varnost v gorah 
Gore in zdravje 
 

Posebno pozornost bomo namenili dejavnikom 
tveganja v gorah: 
– neustrezna priprava na odhod v gore (izbira 

cilja, opreme in sotovarišev), 
– neizkušenost in nepoznavanje značilnosti 

gorskega sveta, 
– neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezan-

je, turno smučanje, kolesarjenje in sestavlje-
nih oblik gibanja), 

– neuporaba zaščitne osebne opreme, 
– napačne odločitve med izvajanjem dejavnos-

ti v gorah, 
– bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskoval-

ci prinesemo v gore in 
– snežni plazovi. 

KOTIZACIJA 
 

Posvet je brezplačen. 
 
 

PRIJAVA 
 

Na posvet se lahko prijavite 
do petka, 21. 10. 2011 (predavatelji) oz. 
do četrtka, 3. 11. 2011 (udeleženci) 
s prijavnim obrazcem, ki je dostopen na 
spletni strani www.pzs.si in www.grz.si. 
Izpolnjen obrazec v doc datoteki pošljite 
na e-mail naslov: matjaz.serkezi@pzs.si. 
 
 

POMEMBNI DATUMI 
 

21. 10. Prijava udeležencev s prispevki 
 

3. 11. Prijava ostalih udeležencev 
 

8. 11. Objava programa 
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