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Težišče varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami je izvajanje preventivnih 
ukrepov, ki vključujejo tudi varstvo pred 
nesrečami v gorah. 
 

Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s kateri-
mi se zmanjša nevarnost nastanka 
nesreče, oziroma ukrepi, s katerimi se 
zmanjša škodljive posledice nesreč.  
 

Uveljavljanje ukrepov obsega gorniško 
usposabljanje vseh obiskovalcev gora, 
področja načrtovanja in urejanja planin-
skih poti in koč, vodniške in meteoro-
loške dejavnosti, ter športne, turistične, 
prometne in druge infrastrukturne 
sisteme. 
 

Ob vedno večjem številu obiskovalcev 
gora in naraščajočem številu gorskih 
nesreč je nujna skrb za koordinacijo 
preventivnih programov varnosti v gorah 
in akcij, ki opozarjajo na najpomemb-
nejše dejavnike tveganja v gorah. 
 

V vseh dejavnostih je treba nameniti 
posebno pozornost tudi prilagajanju 
posledicam, ki jih povzročajo sodoben 
način življenja, podnebne spremembe in 
globalizacija. 

Besedilo in fotografija na naslovnici: Borut Peršolja 
Prelom in fotografija: Emil Pevec 
Izdal: Odbor Gore in varnost, oktober 2012 
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TEMATSKI SKLOPI 
 

• Uporaba mobilnih navigacijskih 
naprav v gorah 

• Analiza nesreč v gorah 
 
PREDSTAVLJENA GRADIVA 
 

Po posvetu bodo predstavljena gradiva 
na voljo javnosti z objavo na spletu. 
 
KOTIZACIJA 
 

Posvet je brezplačen. 

NAMEN POSVETOVANJA 
 

Na 8. strokovnem posvetu se bomo 
zbrali strokovnjaki, novinarji, obiskoval-
ci gora in drugi, ki nas povezuje delo-
vanje na področju preventive in nesreč 
v gorah. 
 

S posvetom želimo analizirati stanje na 
področju uporabe mobilnih navigacij-
skih naprav v gorah in dileme, ki se 
porajajo ob tem. 
 

Predstavljena bo analiza gorskih nes-
reč v letošnjem letu in posamezni pri-
meri, hkrati pa bomo izmenjali izkušnje, 
vzpostavili nove ter utrdili obstoječe 
strokovne vezi. 
 

V sklopu posveta bodo vabljena preda-
vanja priznanih domačih strokovnjakov. 

PRIJAVA 
 

Na posvet se lahko prijavite do 
petka, 16. 11. 2012, s prijavnim 
obrazcem, ki je dostopen na spletni 
strani www.pzs.si in www.grzs.si. 
Izpolnjen obrazec v doc datoteki 
pošljite na e-naslov: 
matjaz.serkezi@pzs.si. 
 
POMEMBNI DATUMI 
 

16. 11. Prijava udeležencev  
 

19. 11. Objava končnega programa  

Gore_in_varnost_2012_v3
page 2

Tuesday, November 06, 2012 21:47


