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Zadeva:  14. strokovni posvet GORE IN VARNOST, 24. 11. 2018 

 
 
 
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 14. STROKOVNI POSVET GORE 
IN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, v 
soboto, 24. novembra 2018, z začetkom ob 8.30 uri.  
 
NAMEN 
Na 14. 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. 
 

 
Kako do Iga? 

Povzetek: 
14. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST          
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu 
sobota, 24. novembra 2018, ob 8.30 uri. 

 
Predhodnih prijav ni! 
 
 
 
Lepo povabljeni! 
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PROGRAM 14. STROKOVNEGA POSVETA GORE IN VARNOST 

Avditorij Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 24. november 2018 

 

08.20-08.30 Registracija udeležencev. 
 

08.30-08.35 Uvodni pozdrav. 
 

08.35-08.50 Statistika nesreč GRZS 2018. 
Nosilec predavanja - Komisija za informiranje in analize GRZS. 

08.50-09.15 Posledice podnebnih sprememb v gorah in prilagoditve gorniških dejavnosti za 
povečanje varnosti. 
Nosilec predavanja mag. Miha Pavšek, Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU, inštruktor planinske vzgoje. 

09.15-09.30 Odmor.  
Razstava Zeleni plaz o Triglavskem ledeniku - razstava bo postavljena v 
prireditvenem prostoru, 10 minutni voden ogled in prost ogled v času odmorov. 

09.30-10.00 Strele v gorah - naravni pojav in obiskovalci gora. 
Strela predstavlja nevarnost med aktivnostmi v naravi, še posebej za gornike - 
kako ravnati, če nas v gorah ujame nevihta. 
Nosilec predavanja Mijo Kovačevič, inštruktor planinske vzgoje, PD Šaleški 
alpinistični odsek Velenje. 

10.00-10.30 Strele v gorah – osebna izkušnja. 
Eva Pogačar bo predstavila svojo izkušnjo in potek dogodkov ob udaru strele na 
Veliki planini poleti 2018, ob katerem je bilo poškodovanih in ogroženih več oseb, 
sledila je prva pomoč naključno prisotnih in intervencija več reševalnih služb … 
Nosilec predavanja Eva Pogačar, dr. med., gorska reševalka, GRS Radovljica, SB 
Jesenice, HNMP Brnik. 

10.30-11.00 TPO in AED (temeljni postopki oživljanja in avtomatski elektronski defibrilator). 
Gorazd Bregant bo predstavil pomen temeljnih postopkov oživljanja (TPO), 
pravilno ukrepanje ter uporabo avtomatskega elektronskega defibrilatorja (AED). 
Nosilec predavanja Gorazd Bregant, gorski reševalec, diplomirani zdravstvenik, 
PHE Kranj, HNMP Brnik, GRS Jesenice. 

11.00-11.30 Predstavitev primerov gorskih nesreč sezone 2018. 
Nosilec predavanja Primož Štamcar, inštruktor GRZS, inštruktor planinske vzgoje, 
PD Tržič, GRS Tržič. 

11.30 Konec posveta 

 


