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Datum: 16. 11. 2016 
 
 
 
 
 

Zadeva:  12. strokovni posvet GORE IN VARNOST, 26. 11. 2016 

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 12. STROKOVNI POSVET GORE 
IN VARNOST, ki bo potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, v 
soboto, 26. novembra 2016, z začetkom ob 9. uri.  
 
NAMEN 
Na 12. 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: 
12. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST          
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu 
sobota, 26. novembra 2016, ob 9. uri. 

 
PRIJAVE do dneva posveta, 26. novembra 2016. 
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! 

mailto:matjaz.serkezi@pzs.si


 

 
 

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 12. STROKOVNEGA POSVETA GORE IN VARNOST 

Avditorij Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 26. november 2016 

 

08.40-08.50 Registracija udeležencev. 
 

09.00-09.05 Uvodni pozdrav. 
 

09.05-09.45 Gore in stres – vpliv gora in gibanja na psihofizične sposobnosti posameznika.  
nosilec predavanja Tina Jeromen, univerzitetna diplomirana psihologinja, ki 
znanje športne psihologije bogati z večletnimi trenerskimi izkušnjami, ki so 
ključne za razumevanje športnika in uspešnejšo psihološko pripravo. 
 

09.50-10.30 Ali so res gorniška oblačila strupena in ne gre samo za enega marketinških 
prijemov oz. preveliko pozornost okoljevarstvenih aktivistov?! 
nosilec predavanja Dejan Ogrinec, ing. tekstilne tehnologije in inženir oblikovanja 
oblačil, novinar in fotograf. 
 

10.35-11.05 Statistika nesreč GRZS, predstavitev dveh nesreč sezone 2015/2016. 
nosilec predavanja Matjaž Šerkezi, inštruktor GRZS in strokovni sodelavec PZS 
 

11.10-11.40 Delo z mladimi - problematika prenosa znanja na mlade, delo z njimi v MO PD, 
kako prodreti v šole, da se bi planinstvo bolj intenzivno poudarjalo v rednem 
procesu učenja in športnih dnevih. 
nosilec predavanja Barbara Bajcer, načelnica IO Mladinske komisije PZS 
 

11.50 Konec posveta. 
 

 


