Datum: 15. 11. 2017

Zadeva: 13. strokovni posvet GORE IN VARNOST, 25. 11. 2017
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 13. STROKOVNI POSVET GORE
IN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, v
soboto, 25. novembra 2017, z začetkom ob 9. uri.
NAMEN
Na 13. 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:
13. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu
sobota, 25. novembra 2017, ob 9. uri.

Kako do Iga?
PRIJAVE do dneva posveta, 25. novembra 2017.
Izpolnjeno prijavnico (dokument je na dnu objave) pošljite na:
Planinska zveza Slovenije
Matjaž Šerkezi
Dvorakova ulica 9, SI-1000 Ljubljana
E matjaz.serkezi@pzs.si

Lepo povabljeni!

Dodatne informacije:
Dušan Polajnar, strokovni delavec GRZS, 041 603 335, E: info@grzs.si,
Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS. 041 663 446, E: matjaz.serkezi@pzs.si.

PROGRAM 13. STROKOVNEGA POSVETA GORE IN VARNOST
Avditorij Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 25. november 2017

08.40-08.50

Registracija udeležencev.

09.00-09.05

Uvodni pozdrav.

09.05-09.30

Nesreče v gorah skozi čas.
nosilec predavanja Jani Bele, gorski reševalec in publicist, ki je pred kratkim v
knjižni obliki zbral nesreče v slovenskih gorah in bo izpostavil nesreče v gorah, ki
se dogajajo najpogosteje.

09.35-10.00

Statistika nesreč GRZS, predstavitev dveh nesreč sezone 2016/2017.
nosilec predavanja Matjaž Šerkezi, inštruktor GRZS in strokovni sodelavec PZS.

10.00-10.10
10.10-10.55

Odmor
Lavinske žolne.
nosilec predavanja Aljaž Anderle, gorski vodnik z mednarodno licenco in
strokovnjak na področju lavinske opreme. V njegovem predavanju bomo spoznali
vse novosti in prednosti digitalnih lavinskih žoln v primerjavi z analognimi,
življenjsko dobo, možnosti posodobitev programske opreme, vzdrževanje …

10.55-11.40

Nahrbtniki z zračnim balonom.
nosilec predavanja Marko Bleiweis, smučarski vodnik, nekdanji demonstrator,
sedaj strokovni sodelavec ZUTS in vodja podkomisije za smučanje izven urejenih
smučišč bo predstavil prednosti rabe nahrbtnikov z zračnim balonom, njihove
razlike v delovanju in statistiko preživetja ob rabi nahrbtnika v primeru zasutja s
plazom.
Konec posveta.

11.50

Dodatne informacije:
Dušan Polajnar, strokovni delavec GRZS, 041 603 335, E: info@grzs.si,
Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS. 041 663 446, E: matjaz.serkezi@pzs.si.

