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POVZETEK 

V magistrskem delu smo se osredotočili na nesreče osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu 
za obdobje od leta 2006 do 2019. V teoretičnem delu smo opredelili nevarnosti v gorah, ter 
izpostavili nekaj najpogostejših virov nevarnosti, s katerimi se lahko v gorskem svetu srečamo. 
Velik poudarek smo namenili tudi preprečevanju nesreč otrok skozi poznavanje nevarnosti, 
ustrezno pripravo in izvedbo izleta ter pedagoške veščine na samem izletu. Povzeli smo tudi 
zgodovino reševanja v slovenskih gorah ter osnove ukrepanja ob nesreči, ki bi jih morala 
poznati vsaka odrasla oseba, ki se z otroki odpravlja v gore. V empiričnem delu smo analizirali 
gorniške nesreče slovenskih in tujih osnovnošolcev na slovenskih gorskih tleh na podlagi 
spremenljivk: mesec, leto, spol, vrsta terena, vrsta dejavnosti, nadmorska višina, vzrok nesreče 
in organiziranost izleta. Podatek o številu nesreč glede na navedene spremenljivke je omogočal 
uvid v okoliščine, v katerih so nesreče najpogostejše. Tako smo lahko določili situacije, pri 
katerih je potrebna večja previdnost ter boljša preventiva. Rezultate raziskave smo primerjali s 
preteklimi raziskavami ter aktualno gorniško literaturo.  
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Gorniške nesreče, nevarnosti v gorah, osnovnošolci, preventiva, gorska reševalna služba. 
  



ABSTRACT 

In this master's thesis, the emphasis was put on the findings related to accidents of primary 
school children in Slovene mountains between 2006 and 2019. A theoretical framework 
consists of the most common dangers we can face in mountain world. We presented accident 
prevention through importance of knowladge, experiences and pedagogical skills. We also 
summarized a brief history of rescue activity in slovenian mountain world and basics of 
emergency responses which all adults hiking in mountains with children should know. Our 
research was based on accidents of primary school children in Slovene mountains according to 
variables: month, year, gender, terrain dificulty, activity, altitude, the main cause of the accident 
and the way hiking trip was organized. The number of accidents according to the mentioned 
variables provided an insight into the circumstances in which accidents are most frequent. Due 
to this data we were able to identify situations in which greater caution and better prevention 
are needed. Results of the research were compared to previous researches an mountaineering 
literature.  
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1 UVOD  
 

Ljudje v gorski svet zahajamo že od nekdaj. Včasih so domače vršace raziskovali večinoma 
nadobudni pastirji in lovci, kasneje pa so gore začele vabiti tudi druge ljudi pustolovskega duha. 
Ljudje iz doline radi pobegnemo v svet miru, tišine, čudovite narave in svežega gorskega zraka. 
Razlogov za obiskovanje gora je veliko; od čudovitih razgledov, rastlinstva in živalstva, do 
želje po adrenalinu in športni aktivnosti v naravnem okolju.  

Da je obiskovanje gora med Slovenci zelo priljubljena dejavnost, dokazuje statistika Planinske 
zveze Slovenije, ki združuje kar 291 društev s 58 311 člani (podatek za leto 2020). Od vseh 
članov je več kot 17 500 mladih planincev od predšolskih otrok do starosti 26 let. Slovenske 
gore letno obišče okoli 1,7 milijona obiskovalcev, ki imajo na voljo več kot 2000 planinskih 
poti v skupni dolžini preko 10 000 kilometrov ter 179 oskrbovanih planinskih koč. (Planinska 
zveza Slovenije, b.d.) 

Obiskovalci gora se lahko udejstvujejo v številnih športnih panogah, kot so pohodništvo, 
gorništvo, alpinizem, gorsko kolesarjenje, padalstvo itd. Ker je pohodništvo najbolj dostopna 
športna dejavnost, ni nič presenetljivega, da je tudi najbolj razširjena. Hoja v gore ponuja 
življenje v najpolnejšem pomenu besede vsem ne glede na starost, kondicijsko pripravljenost 
ali socialno poreklo (Šegula, 1978). Za človeka in družbo je koristna z več vidikov. »S 
planinstvom oz. s hojo vplivamo na svoje telo z motoričnega, zdravstvenega, preventivnega in 
psihološkega vidika, nase in na celotno družbo s kulturnega vidika ter na okolje, v katerem 
izvajamo planinske dejavnosti, z naravovarstvenega vidika.« (Trefalt, 2013, str. 12) 

Gore pa Slovencem ne predstavljajo le rekreacijske površine, pač pa so tudi del nacionalne 
identitete že velik del slovenske zgodovine. Poseben odnos Slovencev do gora lahko zasledimo 
v številnih literarnih in umetniških delih ter med drugim tudi v dosežkih v alpinizmu, v katerih 
smo Slovenci na samem svetovnem vrhu. V povezavi z nacionalno identiteto Slovencev ima 
posebej pomembno vlogo naša najvišja gora Triglav, ki smo ga Slovenci umestili v državni grb 
ter prek grba v državno zastavo in kot tak predstavlja najmočnejši narodni simbol Slovencev.  

 »Vzrokov, da imamo Slovenci poseben odnos do gora, je mnogo. Številni strokovnjaki in 
znanstveniki so skušali utemeljiti to sožitje, ta odnos, to navezanost Slovencev do majhnega 
koščka Alp. Pri tem so se opirali na temeljne misli in osnovno filozofijo, ki so jo zapisali ali 
ustno predali v obliki bajk ali legend že staroselci in prvi pristopniki. Kasnejši rodovi so jih 
posnemali, prepisovali, dodali kaj svojega, a bistvo je ostalo. Še danes pa se pri hoji in osvajanju 
gora prepletajo ljubezen do rodne grude, želja po doživljanju romantične in istočasno divje 
lepote narave in želja po prvenstvu. Če k temu dodamo še zdravstvene in socialne motive, je 
razumljivo, da je planinstvo pri nas najbolj množična in popularna športna dejavnost.« (Burnik 
idr., 2012, str. 7)  

Ob tem ni nič presenetljivega, da vsako leto v gore zahaja vse več ljudi. Z naraščanjem števila 
obiskovalcev gora, pa se veča tudi diverziteta v opremljenosti in pripravljenosti le teh. Po 
številnih novicah in opozorilih sodeč, v gore žal zahaja vse več ljudi, ki niso primerno 
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opremljeni, ali za obiskovanje gora nimajo primernega znanja in presoje. V gorah poleg vsega 
lepega in prijetnega tičijo tudi številne nevarnosti, ki jih ljudje velikokrat podcenjujemo. 
Prijeten izlet se tako lahko zelo hitro spremeni v pravo tragedijo. Pomembno je, da se 
obiskovalec gora zaveda vseh potencialnih nevarnosti in je nanje pripravljen z ustreznim 
znanjem, opremo in izkušnjami. Pri tem bi še posebej izpostavili mlajše obiskovalce gora, 
otroke oz. v našem primeru osnovnošolce. Otroci, ki še niso dovolj samostojni in avtonomni, 
so odvisni od znanja in presoje drugega, v tem primeru odraslega, ki jih pelje v gore. Iz tega 
vidika so nesreče, v kateri je žrtev otrok še posebej tragične. Zaradi velike odgovornosti, ki jo 
odrasli kot vodje skupine otrok nosimo, je izredno pomembno, da se tega zavedamo in v skladu 
s tem ravnamo. Ker se iz preteklih napak lahko veliko naučimo, je pomembno tudi poznavanje 
preteklih nesreč z namenom, da se takim nesrečam in napakam v prihodnosti izognemo. Analiza 
gorniških nesreč osnovnošolcev nam bo dala vpogled v to, v kakšnih okoliščinah se zgodi 
največ nesreč in posledično, na kaj moramo biti pri obiskovanju gora še posebej pozorni. »Naj 
gore kot naša resničnost ostanejo lepe in neokrnjene tudi v našem spominu.« (Šček, 1999)  
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Nesreče se dogajajo povsod – tudi v gorah. Letno se v povprečju izvede okoli 250 reševalnih 
akcij, v katerih ekipa gorskih reševalcev pomaga ljudem, ki so se poškodovali pri eni izmed 
planinskih dejavnosti (hoji, plezanju, turnih smukih). Nesreč in poškodb pa je v splošnem še 
veliko več, saj v številnih primerih poškodovani sami, ali ob pomoči prijateljev pridejo v dolino. 
(Bele, 2017) 

 »Nesreče v gorah so del naše planinske zgodovine in tudi izredno dragocena izkušnja, ki bi jo 
moral poznati vsak od nas.« (Malešič, 2005, str. 8) Tudi Schubert (2004, str. 9) izpostavi 
pomembnost poznavanja preteklih nesreč: »Če je nekdo na lastni koži doživel nesrečo, bi storil 
vse, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Vendar – zakaj samo ta? Če o nesrečah in njihovih 
vzrokih lahko izvemo v javnosti, se iz tega nekaj naučimo.« Ker ni potrebno, da se podobne 
nesreče ponavljajo, smo analizirali nesreče, ki so se osnovnošolcem zgodile v obdobju od leta 
2006 do 2019. Glavni problem je ugotoviti najpogostejše vzroke in okoliščine, ki privedejo do 
nesreče z namenom ozaveščanja in izboljšanja preventivne dejavnostih.  

Vedno znova prihaja do nesreč zaradi ponavljajočih se hudih osnovnih napak, ki jih prizadeti 
morda ne bi storili, če bi vsaj malo vedeli za najbolj značilne predhodne nesreče. (Malešič, 
2005) 

Poglavje bomo začeli z nevarnostmi v gorah, ter izpostavili najpogostejše nevarnosti, s katerimi 
se lahko v gorah srečamo. Povzeli bomo najosnovnejše ukrepe ob naštetih nevarnostih in 
izpostavili okoliščine, v katerih moramo biti na navedene nevarnosti še posebej pozorni. 
Dotaknili se bomo tudi zastopanosti pohodniških vsebin v osnovni šoli in programov z 
pohodniškimi vsebinami, katerih se lahko osnovnošolci udeležijo. Nadaljevali bomo z 
preprečevanjem gorniških nesreč osnovnošolcev preko opisa priprave na turo na štirih 
področjih: psihična, telesna, tehnična in organizacijska priprava. Sledil bo pregled že 
opravljenih analiz nesreč v slovenskem gorskem svetu in pojasnilo doprinosa našega 
raziskovalnega dela na dotično področje. Nato bomo na kratko predstavili začetke gorskega 
reševanja na slovenskem in ustanovitev Gorske reševalne službe Slovenije. Sledil bo vpogled 
v organizacijo in izvedbo reševanja na intervenciji Gorske reševalne službe. Za konec bomo 
podali nekaj napotkov, kot vodilo za ukrepanje ob nesreči, pri kateri se znajdemo kot udeleženi 
v nesreči, ali kot opazovalec.  

 

2.1 Nevarnosti v gorah 

Da bomo bolj razumeli vzroke za nastanek nesreč, je pomembno, da smo seznanjeni z 
nevarnostmi, ki so v gorskem svetu prisotne. Nevarnost kot taka še ne pomeni nesreče, ampak 
predstavlja le potencialno možnost za nesrečo. Bistveno je, da se nevarnosti v gorah zavedamo 
in jih ne podcenjujemo, saj lahko hitro privedejo do nesreče. 
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Kaj je nevarnost? 

»Nevarnost v gorah je splet danih dejavnikov, ki sprožijo naravne sile in njihove pojave, ki 
lahko privedejo do nesreče.« (Glavnik idr., 2005, str. 230)  

Kaj je nesreča?  

»Nesreča je nenadno stanje, ko se nam zaradi nepredvidljivih dogodkov, neupoštevanja 
nevarnosti ali verige napačnih odločitev kaj zgodi in to bistveno vpliva na naše nadaljnje 
gibanje oz. potek izleta.« (Glavnik idr., 2005, str. 23) Nevarnost je torej nevarno stanje, ko se 
nam lahko kaj zgodi, nesreča pa je lahko že končna posledica neke nevarnosti. (Glavnik idr., 
2005) 

2.1.1 Delitev nevarnosti 

Nevarnosti v gorah v splošnem delimo na objektivne nevarnosti in na subjektivne nevarnosti.  

2.1.1.1 Objektivne nevarnosti 

Objektivne nevarnosti izhajajo iz narave in ljudje nanje nimamo neposrednega vpliva. 
Izpostavljeni smo jim ves čas. Med najpogostejše objektivne nevarnosti uvrščamo vremenske 
spremembe in posledice, ki jih prinašajo.  

Med objektivne nevarnosti spadajo:  

– padavine: dež, sneg, sodra in toča, 
– megla,  
– tema, 
– strela, 
– UV sevanje,  
– veter,  
– temperatura,  
– živali in planinci,  
– padajoče kamenje,  
– melišča,  
– trava, 
– skrotje,  
– požled,  
– sneg,  
– led,  
– seraki,  
– kloža ... 

Naštete nevarnosti se lahko pojavijo posamično, v zaporedju ali več hkrati, običajno v 
kombinaciji s subjektivnimi nevarnostmi. Kljub temu, da na pojavnost zgoraj omenjenih 
nevarnosti nimamo vpliva, pa se jim lahko izognemo z ustrezno pripravljenostjo in ukrepanjem. 
Ustrezno ukrepanje se odraža že v pripravi na turo (izbira ustreznega cilja), nato pa še pri 
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izvedbi ture (ustrezne odločitve glede na objektivne nevarnosti, če je potrebno tudi prekinitev 
ture in povratek v dolino). Dobro poznavanje nevarnosti je ključno, saj se le tako lahko nanje 
ustrezno fizično in psihično pripravimo. (Glavnik idr., 2005) 

Golnar (1999) trdi, da so najpogostejše subjektivne nevarnosti, ki lahko izhajajo tudi iz 
objektivnih. Torej da z ustreznim znanjen in presojo lahko preprečimo marsikatero nesrečo, ki 
izhaja iz objektivne nevarnosti.  

2.1.1.2 Subjektivne nevarnosti 

Subjektivne nevarnosti pa izhajajo iz človekove nevednosti, malomarnosti, raztresenosti in 
neupoštevanja naučenega. Najpogosteje so vzrok nesreče subjektivne nevarnosti. (Golnar, 
1999) 

Med subjektivne nevarnosti spadajo (Glavnik idr., 2005): 

– neprimerna priprava in izvedba ture, 
– neznanje in nepoznavanje nevarnosti, 
– pomanjkljiva telesna in psihična pripravljenost, 
– neobvladovanje tehnike gibanja, 
– neprimerna oprema in neobvladovanje uporabe, 
– neupoštevanje ali podcenjevanje objektivnih nevarnosti, 
– uživanje neprimerne hrane ali substanc, 
– neprimerne odločitve. 

Krpač (1999) sistem subjektivnih nevarnosti razdeli na tri poglavitne elemente: 

– učitelj, vzgojitelj, vodnik naj bi učence opolnomočil s svojim znanjem, sposobnostmi, 
odnosom in ustreznim vodenjem,  

– učenec, kateremu so namenjene vzgojne vsebine v učnem načrtu,  
– pedagoški cilji so družbeno pogojeni in opredeljeni v učnem načrtu.  

 
a) Učitelji 

Najpomembnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju planinske dejavnosti v šolah imajo športni 
pedagogi. Na Fakulteti za šport se v ta namen izvajajo obsežni programi. Postavlja se vprašanje, 
ali so za konkretno izvedbo športnih dni usposobljeni tudi ostali učitelji. Ker poleg športnih dni 
lahko planinske vsebine predstavljajo obsežni delež v šoli v naravi, na ekskurzijah, kulturnih in 
naravoslovnih dneh, bi morali vse učitelje v procesu šolanja bolje in obširneje seznaniti z 
vsebinami planinske vzgoje. Poleg navedenega nas v razmislek sili tudi vidik varnosti in 
odgovornosti, ki jo učitelji za svojo skupino prevzemajo. (Krpač, 1999) Vodnik skupine (v tem 
primeru učitelj) se mora zavedati odgovornosti, ki jo za skupino nosi. S svojimi odločitvami in 
presojo namreč vpliva na varnost skupine oz. stopnjo izpostavljenosti. (Bobovnik idr., 2012) 
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Znanje v povezavi s planinsko vzgojo lahko koristi učitelju pri vsebinskih, organizacijskih in 
varnostnih vidikih pri obisku gorskega sveta z učenci. Zato je smiselno, da se večji del 
izobraževalnih vsebin nameni tej temi. (Krpač, 1999) 

Ker v magistrskem delu obravnavamo populacijo osnovnošolcev, se bomo osredotočili na 
učitelje razrednega pouka. Izobraževanja za magistre profesorje razrednega pouka v Sloveniji 
poteka na treh fakultetah: na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL PEF), na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Mariboru (UM PEF) in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 
(UP PEF). Remec (2021) navede predmete, preko katerih študentje različnih fakultet 
pridobivajo znanje iz področja planinstva. Zajeti so obvezni športni predmeti, ki vključujejo 
tudi vsebine planinstva in izbirne športne predmete, ki so v celoti namenjeni vsebinam 
planinstva.  

Tabela 1: Pregled predmetov z vsebinami planinstva iz treh pedagoških fakultet (Remec, 2011, 
str. 15) 

 UL PEF UM PEF UP PEF 
Obvezni športni 
predmet, ki vključuje 
vsebine pohodništva 

Teorija športa z 
didaktiko športne 
vzgoje II 

Didaktika športa I Didaktika športa 2 

Izbirni športni 
predmet, ki je v celoti 
namenjen vsebinam 
pohodništva  

Izletništvo, 
pohodništvo, 
gorništvo 

/ Gibalne športne 
dejavnosti v naravi 3 
– taborjenje  

Planinstvo / / 
 

Iz podatkov, prikazanih v preglednici, je razvidno, da vse tri pedagoške fakultete ponujajo po 
en obvezen izbirni predmet, ki vključuje tudi planinske vsebine. UL PEF ponuja največ vsebin 
s  področja planinstva, saj nudi dva izbirna predmeta s tega področja. Čeprav je zastopanost 
predmetov s planinskimi vsebinami na UL PEF največja, pa se moramo zavedati, da izbirnih 
predmetov s planinsko vsebino ne izberejo vsi študentje razrednega pouka. Prav tako nekateri 
študentje ne morejo izbrati izbirnih predmetov s planinsko vsebino, čeprav si jih želijo, saj je 
število mest omejeno. Na to, da izbirnih predmetov s planinsko vsebino ni deležna celotna 
populacija študentov razrednega pouka, opozarja tudi Krpač (2004).  

Todorović (2018) je v raziskavi ugotovila, da si 6,4 % razrednih učiteljev želi pridobiti dodatne 
kompetence s področja pohodništva. Šlajkovec (2016) pa navaja, da se je v zadnjih desetih letih 
svoje poklicne poti na področju pohodništva izobraževalo le 6,1 % učiteljev.  

Nenehno usposabljanje šolskih strokovnih delavcev je ključno za kvalitetno opravljanje 
pedagoškega dela. Pričakovanja države, staršev, in otrok še nikoli niso bila tako visoka, zato je 
pomembno, da pedagoški delavci na svoji poklicni poti sledijo spremembam, ki se pojavljajo. 
(Valenčič Zuljan idr., 2011, v Remec, 2021)  
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Učitelji se lahko na lastno iniciativo udeležijo izobraževanja, ki ga PZS1 organizira za učitelje 
v osnovnih šolah, srednjih šolah in vrtcih, ki sodelujejo pri izvedbi ali vodijo planinske krožke 
in/ali skupine ter za začetnike. Izobraževanje predvidoma poteka vsako leto in omogoča 
pridobitev strokovnega naziva Mentor planinske skupine. Poudarek je predvsem na 
preventivnih ukrepih za zagotavljanje varnejšega obiska gora pri organizaciji in izvedbi 
planinskega pohoda v vrtcih in šolah. (Mentor planinske skupine, 2020) Program povezuje 
tradicionalne planinske vsebine s pravom, medicino športa, organizacijo, psihologijo, 
kineziologijo in jih umešča v strokovno didaktično in pedagoško delo.  

Zajema naslednja področja (Mentor planinske skupine, 2020):  

– kulturne, sociološke in pravne osnove planinstva, 
– zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu, 
– organizacija planinstva in vodništva, 
– planinec, bio-psiho-socialno bitje,  
– prehrana v gorah prva pomoč in reševanje v gorah, 
– prva pomoč in reševanje v gorah, 
– gorsko okolje, 
– poznavanje in varstvo gorske narave, 
– planinsko izrazje, opisi poti, planinska pota 
– orientacija 
– učenje in vodenje 
– družabnost 
– elementi metodike dela oziroma programi in oblike dela s planinsko skupino 
– načrtovanje, izvedba, analiza akcij, 
– varnost v gorah 
– vremenoslovje, 
– nevarnosti v gorah, 
– bivanje v naravi, 
– osebna in tehnična planinska oprema, 
– gibanje in tehnika vodenja. 

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je dosežena VI. ali VII. stopnja šolske izobrazbe katerekoli 
usmeritve s pedagoško smerjo, študent višjega letnika ali absolvent katerekoli usmeritve s 
pedagoško smerjo, ustrezno zdravstveno stanje, poznavanje osnov Planinske šole in dve letna 
predhodna aktivnost v planinstvu in članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze 
Slovenije. Za pridobitev naziva Mentor planinske skupine je 100% udeležba na izobraževanju 
ter oddana, pozitivno ocenjena seminarska naloga. Licenco je potrebno obnavljati vsaka štiri 
leta z udeležbo na seminarjih. (Mentor planinske skupine, 2020) 

 

                                                           
1 PZS: Planinska zveza Slovenije (V nadaljevanju bomo uporabljali samo kratico PZS) 
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b) Učenci 

Pomembno je, da se pri zagotavljanju varnosti na izletih zavedamo učenca kot bio-psiho-
socialne osebnosti in ga upoštevati takšnega kot je. Vodja skupine mora učence dobro poznati, 
saj tako lahko ve, na kaj mora biti bolj pozoren. Pri tem mora vsakega učenca upoštevati kot 
posameznika s svojimi značilnostmi in sposobnostmi. Skupina učencev na šolskem izletu je po 
sposobnostih običajno precej heterogena, zato je pomembno prilagajanje najšibkejšemu členu. 
Sem ne spada le fizična kondicija, ampak tudi znanje, oprema, motivacija itd. To načelo se na 
izletih velikokrat zanemarja ali pa je povod za marsikatero težavo v smislu prilagajanja tempa 
hoje in ciljev cele skupine enemu učencu ali manjšini. Te lahko omilimo z uvedbo diferenciacije 
in oblikovanjem čim bolj homogenih skupin pri izvedbi izletov.   

Če skupine niso dovolj homogene, se lahko zgodi, da boljši pohitijo, slabši pa zaostajajo. Tako 
je učitelj ujet med dve skupini učencev in je ves čas v skrbeh, da prvi ne zaidejo ali se zadnji 
ne izgubijo. To je eden glavnih vzrokov, zakaj se nekateri učitelji planinskega športnega dne 
bojijo in se mu izogibajo. (Krpač, 1999) 

Diferenciacija sicer zahteva več dela in večje število sodelavcev in višjo stopnjo njihove 
usposobljenosti, vendar so na račun tega doseženi varnost in cilji pedagoškega procesa. (Krpač, 
1999) 

Tako kot se učenci razlikujejo v pripravljenosti, pa se razlikujejo tudi po motivih za ukvarjanje 
s planinstvom. Skumavc (2011) je ugotovila, da nekateri motivi med učenci prve in druge triade 
prevladujejo nad drugimi. To so predvsem motivi, ki izhajajo iz notranjih spodbud. Največkrat 
so kot motiv za planinarjenje navedli krepitev zdravja, izboljšanje telesne pripravljenosti, 
pristnejši stik z naravo ter novosti, ki jih v gorah doživljajo. Skumavc (2011) doda, da imajo 
pri motivih najbrž pomembno vlogo tudi starši, ki otrokom skoznje predstavljajo planinstvo. 
Kljub temu pa je pomembno, da kot učitelji oz. vodje pohoda vemo, kateri motivi prevladujejo, 
saj lahko pedagoški proces usmerimo temu v prid.  

c) Pedagoški cilji (učni načrt)  

V preteklosti, so bili cilji iz področja planinstva skromni, vendar se je to področje obogatilo. 
Učni načrt z opredelitvijo vsebin planinstva omogoča kvalitetnejše in enotnejše izvajanje 
planinskih dejavnosti. (Krpač, 1999)  

Zastopanost pohodništva v splošnem programu osnovne šole je razvidna iz učnega načrta za 
športno vzgojo (Kovač idr., 2011):  

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

– praktične pohodniške vsebine: vsako leto vsaj dva pohoda. Eden je zahtevnejši glede 
višine vzpetine in dolžine poti.  

– teoretične pohodniške vsebine: osnovno pohodniško znanje (obutev, oblačilo, 
nahrbtnik, pitje tekočine), geografske, zgodovinske in naravoslovne značilnosti 
območja pohoda in naravovarstveno ozaveščanje. 
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– standardi znanja: Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. Pozna osnovno 
pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje.  

– minimalni standardi znanja: Giblje se po označeni poti. Učenec je sposoben hoditi tri 
ure z daljšimi postanki. Pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.   

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

– praktične pohodniške vsebine: vsako leto vsaj dva pohoda. 
– teoretične pohodniške vsebine: nevarnosti v gorah (oblačilo, obutev, nahrbtnik, tempo 

hoje, prehrana, pitje tekočine in prva pomoč), vpliv hoje na organizem, varovanje 
narave, določitev strani neba s soncem in uro in spoznavanje okolice ob zemljevidu.  

– standardi znanja: Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem 
premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Zna določiti 
strani neba. Pozna vpliv hoje na organizem, prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 
žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.  

– minimalni standardi znanja: Učenec je sposoben hoditi tri ure z daljšimi postanki in pri 
tem premagati višinsko razliko vsaj 400 metrov. Pozna vpliv hoje na organizem, pravila 
varne hoje in prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti. 
Ravna v skladu z načeli varovanja narave. 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: 

– praktične pohodniške vsebine: vsako leto vsaj en pohod.  
– teoretične pohodniške vsebine: tempo hoje, nadomeščanje izgubljene tekočine in 

termoregulacija, vpliv hoje na organizem, varovanje narave, skrb za ohranitev naravne 
in kulturne dediščine, varnost v gorah (prva pomoč, ukrepanje ob nezgodi) in orientacija 
ob zemljevidu.  

– standardi znanja: Učenec je sposoben hoditi pet ur s krajšimi postanki in pri tem 
premagati višinsko razliko vsaj 600 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Zna se 
orientirati ob zemljevidu. Pozna vpliv hoje na organizem, nevarnosti v gorah in zna 
nuditi prvo pomoč pri praskah, ranah, žuljih, udarninah 37 oteklinah) in pikih žuželk. 
Pozna naravovarstvene probleme in ukrepe za ohranitev naravne in kulturne dediščine.  

– minimalni standardi znanja: Učenec je sposoben hoditi štiri ure z daljšimi postanki in 
pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Giblje 
se po označeni poti. Pozna nevarnosti v gorah in zna nuditi prvo pomoč pri lažjih 
poškodbah. Pozna naravovarstvene probleme. 

Poleg pohodniških vsebin v rednem pouku osnovne šole, pa se osnovnošolci lahko vključijo 
tudi v druge športne programe s pohodniškimi vsebinami.  

Program Krpan 

Program Krpan je del nacionalnega programa športa. Namenjen je učencem drugega triletnega 
obdobja osnovne šole. Namen športnega programa KRPAN temelji na spodbujanju veselja in 
želje po športni igrivosti kot izhodišče za zdrav športni slog. Predstavlja bogatitev programa, ki 
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ga predpisuje učni načrt in vsebuje različne športne vsebine. Poleg izletništva in pohodništva 
zajema tudi gimnastiko, atletiko, plavanje, ples itd. Pohodniške in izletniške vsebine znotraj 
programa Krpan zajemajo vsako leto dva pohoda/izleta. (Kristan idr., 1999) 

Program Zlati sonček 

Podobne vsebine ponuja tudi program Zlati sonček, ki pa je namenjen mlajšim otrokom, starim 
od 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v popoldanskem času pa tudi društva in zasebniki. 
Njegov namen je popestritev vzgojno-izobraževalnega procesa in dela v društvih, zaradi 
privlačnih vsebin, kot so: rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo in spretnosti z žogo. 
Poleg tega pa motivirati najmlajše za gibalno dejavnost in spodbuditi željo, potrebo, navado po 
športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. (Športni program Zlati sonček, b.d.) Program Zlati 
sonček je namenjen mlajšim otrokom z razlogom. »Otroci, ki že v najnežnejših letih ne dobijo 
dovolj spodbud za razvoj svojih gibalnih spretnosti, se navadno tudi v poznejših starostnih 
obdobjih v športu držijo ob strani. Zato je prav obdobje pred vstopom v šolo in v prvih razredih 
osnovne šole največkrat odločilnega pomena za poznejši pozitiven odnos do ukvarjanja s 
športom v prostem času. In tudi s tega zornega kota je treba gledati na program Zlati sonček.« 
(Športni program Zlati sonček, b.d., str. 3) 

Program Mladi planinec 

Osnovnošolci se lahko vključijo tudi v program Mladi planinec, vendar morajo biti člani 
planinskega društva. Namen programa je samostojno varnejše gibanje v gorah po lahkih in 
zahtevnih planinskih poteh, nadaljevanje planinskega usposabljanja v društvu in v Planinski 
zvezi Slovenije ter ohranjanje pridobljenega znanja in navad v odraslosti. Ob začetku 
udeleženec prejme dnevnik Mladi planinec 1. V njem so naloge in napotki za raziskovanje in 
beleženje osebnih vtisov. Ti so prilagojeni letnemu času izletov in starosti otrok. Ko udeleženec 
zaključi s Dnevnikom Mladi planinec 1, nadaljuje z dnevnikom Mladi planinec 2, ki je 
nadgradnja prvega. Program vsebuje tudi tekmovalni del, ki deluje dodatno motivacijsko 
sredstvo. Program usmerja Planinska zveza Slovenije, izvajajo pa ga društva, družine in 
osnovne šole. (Pravilnika: Ciciban planinec in Mladi planinec, b.d.) 

Program Ciciban planinec 

Za mlajše (predšolske otroke in osnovnošolske otroke do vključno drugega razreda) pa se izvaja 
program Ciciban planinec. Namen programa je uvajanje udeležencev v planinstvo in planinsko 
usposabljanje. Program Ciciban planinec udeležencem omogoča kakovostno nadaljevanje v 
programu Mladi planinec. Prav tako vsebuje tudi tekmovalni del in vodenje dnevnika. 
(Pravilnika: Ciciban planinec in Mladi planinec, b.d.) 

Vsa našteta izobraževanja in programi predstavljajo zelo pomembno preventivno delovanje, ki 
pri preprečevanju nesreč igra zelo pomembno vlogo. Tudi Glavnik (2005) izpostavi, da 
subjektivne nevarnosti lahko preprečimo z nabiranjem znanja preko tečajev in literature ter 
izkušenj pod vodstvom bolj izkušenih in za to usposobljenih oseb.  
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Vzroki nevarnosti tičijo tako rekoč povsod, vendar še najbolj v nas samih. S svojim znanjem in 
izkušnjami občutno zmanjšamo vpliv nevarnosti, zato je zelo pomembno, da jih dobro 
poznamo. (Glavnik idr., 2005) 

2.1.2 Najpogostejši viri nevarnosti 

V nadaljevanju bomo izpostavili nevarnosti, ki so najpogosteje vzrok za nesrečo. 

2.1.2.1 Vreme 

Hitro spremembo vremena imenujemo vremenski obrat. (Bele, 2017) Schubert (2004) trdi, da 
se v gorskem svetu upravičeno bojimo vremenskih preobratov. Iz tega izhajata dve težavi. Kot 
prvo, je nenadoma planinska pot težja. Na mokri in poledeneli podlagi se težavnostna stopnja 
terena znatno poveča. Kot drugo, pa težave povzroča tudi nevarnost podhladitve zaradi vpliva 
vetra, mokrote in ohladitve ozračja. Pri vremenskih preobratih se običajno podhladitvi pridruži 
še izčrpanost. (Schubert, 2004) 

Dež, nalivi in nevihte 

Kljub temu, da se lahko v gore odpravimo v popolnoma jasnem vremenu, lahko kaj hitro pride 
do nenadnega poslabšanja. Ker gorske pregrade delujejo kot prepreka, se oblaki tam pogosto 
zadržijo in ničkolikokrat povzročijo tudi nalive in nevihte. Ob močnejših padavinah v gorskem 
svetu temperature občutno padejo, oblačila se zmočijo in zelo hitro lahko pride do podhladitve, 
opozori Bele (2017). Pomembno je, da imamo s seboj suha rezervna oblačila in zaščito za 
nahrbtnik, ki vzdržuje vsebino v njem suho. Poleg tega, da padavine pripomorejo k hitrejši 
podhladitvi, pa so nevarne tudi zato, ker razmočijo podlago in ustvarijo mesta, nevarna za zdrs. 
Nevarne so mokre trave, moker sneg in led, mokre skale itd.  

Šegula (1978) opozori, da poleg naštetega močni nalivi lahko sprožijo tudi padajoče kamenje. 
Tudi Bele (2017) in Schubert (2004) izpostavita primere, kjer je do nesreče prišlo zaradi 
padajočega kamenja, ki so ga povzročile močne padavine. Velikih količin vode pobočje ne 
more vpiti v kratkem, zato velike količine vode tečejo po njem in s seboj odnašajo vse, kar jim 
pride naproti. Najbolje si je zavetje poiskati za večjo skalo, debelim drevesom ali previsom. V 
takem času so še posebej nevarne grape, kotline in jarki. Veliko pozornost moramo nameniti 
tudi nevarnosti padajočega kamenja, ki ga velike količine padavin z ostalim materialom pogosto 
sprožijo.  

Padavine povzročijo tudi slabšo vidljivost, zato se hitreje izgubimo in smo manj zbrani. Če je 
napovedano slabo vreme, izlet raje preložimo.  

V gorskem svetu so v poletnem času pogost pojav tudi popoldanske nevihte. Sestavni del 
nevihte so vertikalni oblaki kumulonimbusi (veliki gobasti oblaki, pogosto v obliki nakovala), 
ki jih spremljajo sunki vetra ter dež, včasih celo toča. Nevihte nastanejo, ko pride hladen zrak 
v stik s toplim ter vlažnim zrakom, ter ga izpodrine in dvigne. Običajni spremljevalci neviht so 
tudi bliski in strele.  
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Ena od značilnosti strele je, da lahko potuje tudi precej kilometrov pred nevihto. Od tod izhaja 
izraz »strela iz jasnega«. Strela se lahko pojavi na mestih, nad katerimi je nebo jasno. 
Najnevarnejši obdobji za udar strele sta začetek in konec nevihte. »Obstaja pravilo »30-30«, ki 
opozarja, da obstaja možnost udara strele, kadar je presledek med bliskom, ki ga vidimo, in 
gromom, ki ga slišimo, manj kot 30 sekund (čas od bliska do groma). S turo pa ne smemo 
nadaljevati, dokler ne mine 30 minut, odkar smo videli zadnji blisk in slišali zadnji grom.« 
(Tomazin, 2006, str.1)  

Pred strelo se lahko zavarujemo na več načinov (Tomazin, 2006): 

– Če imamo možnost se ob pojavu nevihte zatečemo v kočo ali bivak in se postavimo 
proč od odprtih vrat ali oken. Šotori ne nudijo zaščite pred nevihto. Palice, ki sestavljajo 
šotor lahko, ravno nasprotno, delujejo celo kot strelovod.  

– Zaščito nudijo lahko tudi velike votline in globoke doline, vendar pa so majhne votline, 
previsi in struge potokov celo nevarnejši od odprtih območij. 

– Izogibajmo se grebenom in vrhovom, posamičnim drevesom, daljnovodom in žičnicam. 
Če smo ob steni, je priporočljivo, da se zaradi zemeljskih tokov od nje odmaknemo vsaj 
za en meter.  

– Gozd z majhnimi drevesi je varnejši kot čistina. Če smo na odprtem je najbolje, da 
počepnemo s koleni in stopali skupaj ter imamo stik s tlemi s čim manjšo površino, da 
zmanjšamo možnost poškodb zaradi zemeljskih tokov. Možnost vpliva zemeljskih 
tokov zmanjša tudi sedenje na suhem nahrbtniku ali vrvi. Pomembno pa je da ne ležimo 
na tleh.  

– Kljub temu, da kovina ne privlači električnega toka, pa je pa dober prevodnik. Smuči, 
smučarske ali kakšne druge kovinske palice, cepini ali antena na nahrbtniku lahko 
pomembno povečajo možnost direktnega udara strele. Stik s kovino poveča tudi 
tveganje za nastanek opeklin.  

– Pozorni moramo biti tudi na mokre vrvi, po katerih lahko ob udaru strele sledijo 
električni tokovi.  

– Posebej nevarne so ferate, od katerih se čim hitreje umaknimo. Ob gibanju po ferati pa 
se, če je možno, držimo stran od jeklenic in lestev.  

– Na možnost skorajšnjega udara strele kažejo mravljinci, občutek, da dlake na koži 
stojijo pokonci, prasketanje ali vidno žarenje (»Elijev ogenj«). Takrat moramo 
nemudoma počepniti s stopali skupaj.  

– Če nevihta zajame skupino ljudi, morajo ostati na razdalji, da zmanjšajo število 
potencialnih poškodovancev zaradi zemeljskih in stranskih tokov med posamezniki.  

 

Ko strela zadane človeka lahko povzroči opekline in poškodbo tkiva, prenehanje dihanja ali 
celo zaustavitev srca. Reševanje med nevihto je izredno nevarno za vse, ki pri tem sodelujejo. 
Tomazin (2006) doda, da smernice IKAR (mednarodne zveze gorsko reševalnih organizacij) 
priporočajo, naj bi evakuacijo odložili, če se poškodovanec ali bolnik nahaja na nevarnem 
območju nevihte s strelo. 
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Ker je razširjenih kar nekaj mitov in neresnic o streli, bomo izpostavili tudi te (Tomazin, 
2006): 
- nevarno se je dotikati žrtve udara strele, 
- strela nikoli ne udari na isto mesto dvakrat, 
- strela vedno udari v najvišji objekt. 

Metež in sneženje 

Posebno obravnavo si zasluži sneg, ki poleg naštetega ob velikih količinah povzroča tudi 
plazove (podrobneje opisano v razdelku Plazovi) ter zakriva markacije, razčlembe ob poti in 
naše lastne sledi. Ob močnem sneženju ali metežu je orientacija praktično nemogoča. Vidno 
polje nam na par metrov omeji že samo sneženje, le to pa nam zelo hitro zakriva tudi naše lastne 
sledi v snegu. Zaradi hitro naraščajoče snežne odeje in velike količine nepredelanega sega tudi 
korak ni več čvrst in tako zanesljiv, zato se ob močnem sneženju veča tudi nevarnost zdrsa. 

Bele (2017) opozarja, da je sneženje možno tudi v poletnem času, na najbolj vroč dan. Lahko 
se v gore odpravimo v lepem vremenu, v dolini je vroče in zato s seboj ne vzamemo toplih 
oblačil. Popoldan pa nas v gorah preseneti nevihta, ki nemudoma ohladi ozračje in lahko prinese 
sneženje. Mnogokrat je bila taka situacija za planince, ki se niso bili zmožni hitro umakniti v 
toplo zavetje koče, bivaka ali doline, usodna.  

Poledica 

Poleg naštetega pa pod nenadne vremenske spremembe spada tudi poledica, ki se lahko pojavi 
ne le pozimi, ampak v vseh letnih časih. Predstavlja gladko trdo plast ledu, ki nastane z 
zmrzovanjem vodnih kapelj pri pršenju ali dežju. (Kastelec, Petkovšek in Vrhovec, 2006) 
Velikokrat je usodna, saj ljudje zdrsnejo zaradi neprimerne opreme. Še posebej v poletnem 
času, ko ljudje ne pričakujejo pomrznjenega terena. »Če zdrsnemo in takoj ne zavremo, se na 
poledenelih tleh, travi, melišču, praktično ne moremo več ustaviti.« (Šegula, 1978, str. 224). 

Podhladitev  

Med pomembnejšimi nevarnostmi, ki na nas nam lahko grozi v vseh letnih časih je zagotovo 
tudi podhladitev. Nevaren za podhladitev je nenaden vremenski preobrat ali zasutje v plazu. 
Podhlajenost pa dodatno pospešujejo še alkohol, pomanjkljiva in mokra oblačila ter veter. 
Pomanjkljivo oblečene planince na vroč poletni dan velikokrat preseneti nevihta, ki prinaša dež, 
veter in precej nižje temperature. Še posebej nevarno je, če se zgubimo in moramo mokri pri 
nizkih temperaturah čakati v gorah celo noč. (Drab, 2000) 

Pri daljši izpostavljenosti mrazu se najprej ohladijo noge, ki jim zaradi največje oddaljenosti od 
srca najprej začne zmanjkovati krvnega obtoka. Odziv telesa na podhladitev je, da zmanjša 
krvni obtok v okončinah in na ta račun ohranja najvažnejše telesne organe pri preživetju. Zato 
do ozeblin in omrzlin najprej pride na okončinah kot so prsti na rokah in nogah. (Schubert, 
2004)  

Zaradi mraza so lahko udi poškodovani na dva načina, od tega se en stopnjuje v drugega. 
Poznamo ozebline in omrzline.  
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»Ozebline so spremembe zaradi vpliva hladnega okolja (nižjih temperatur, kot jih ima koža in 
višjih od 0 stopinj C). Koža je bleda, svetleča, lahko je zmanjšan občutek za mraz.« (Alpiročnik, 
2021, str. 1) Posebni ukrepi prve pomoči niso potrebni, pomembno je le, da se izognemo mrazu.  

»Omrzline (tako kot ozebline) nastanejo zaradi vpliva hladnega okolja, le da je temperatura 
okolja pod 0 stopinj C.« (Alpiročnik, 2021, str. 1) Pomembno je, da poškodovancu z 
omrzlinami čimprej najdemo toplo zavetje in mu tam odstranimo mokro obleko. Poškodovanec 
naj giblje s prizadetimi okončinami in pije topel čaj. Okončine ogrevamo, če je od nastanka 
omrzlin minilo manj kot 24 ur in ni nevarnosti ponovne izpostavitve prizadetega dela mrazu. 
Okončine ogrevamo z vodo temperature 38–42 °C in odstranimo vse, kar lahko ovira krvni 
obtok (ura, prstani).Omrzlin ne smemo drgniti s snegom ali ogrevati s suho toploto oziroma nad 
ognjem. (Alpiročnik, 2021) 

Megla 

Sodi med pogostejše nevarnosti.  Povzroči slabšo vidljivost in posledično možnost izgube 
orientacije. Bele (2017) predlaga, da takrat upočasnimo korak in, če je potrebno eden počaka 
pri markaciji, ko drugi išče naslednjo. Dovolj je, da stezo zgrešimo že za nekaj metrov. Sledi 
lahko tavanje, ki nas izčrpava fizično in psihično. Poleg tega pa je megla sestavljena iz drobnih 
kapljic, ki močijo skalo, ter tako ustvarjajo mesta nevarna za zdrs. Poleg tega so mokra tudi 
naša oblačila, ozračje pa se ob megli le še ohlaja. (Bele, 2017) 

Še posebej izrazita je težava z orientiranjem v megli, ko gre za zasneženo pokrajino, opozarjata 
Šegula (1978) in Bele (2017). Izgubimo lahko občutek za strmino, nagib in usmerjenost pobočja 
ter pri tem spregledamo opast na vrhu grebena, prepad itd. V megli je zelo kočljiva tudi hoja 
po ledeniku, saj ne vidimo ledeniških razpok, kar nam onemogoča pregled nad najbolj varnimi 
prehodi. Prav tako se je v megli težko umikati padajočemu kamenju in vesinam, ki so 
potencialna nevarnost za plazove. Megla lahko povzroči nesrečo, prav tako pa tudi otežuje 
iskalno akcijo. V megli je otežkočeno ali onemogočeno svetlobno signaliziranje, prav tako pa 
tudi lociranje samega ponesrečenca. Ob megli nam koristi dobra karta, kompas in višinomer. 
Danes so na voljo tudi drugi navigacijski digitalni pripomočki, kot so GPS ter številne aplikacije 
na telefonih in urah. Pri uporabi le teh je pomembno opozoriti, da v gorah številna območja 
nimajo signala, prav tako so nekatere digitalne naprave občutljive na mraz, jim lahko zmanjka 
baterije itd. Vedno je dobro poleg drugih tehnologij pri sebi imeti tudi karto in kompas.  

Veter 

Veter je pretežno horizontalno premikanje zraka. Opišemo ga s smerjo iz katere piha in s 
hitrostjo. Z nadmorsko višino običajno hitrost vetra narašča. V prvih desetih metrih nad tlemi 
je jakost vetra odvisna predvsem od reliefa in značilnosti tal (ali so poraščena z gozdom, 
posejana z balvani itd.). Ko pozimi sneg prekrije podlago, zmanjša »ovire«, ki upočasnjujejo 
veter in tako ta pozimi na tistem mestu piha močneje. (Kastelec, Petkovšek in Vrhovec, 2006) 

Ko vetrovi naletijo na gorske pregrade, spremenijo smer in pospešijo. Večje je gorstvo, bolj 
vpliva na smer in hitrost vetra. Na splošno pa velja, da veter najmočneje piha na sedlih in 
grebenih. (Glavnik idr., 2005) Močan veter lahko povzroči hitrejše ohlajanje telesa, kar lahko 
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ob daljši izpostavljenosti postane usodno. Niso pa vsi vetrovi enako nevarni, nekateri so za 
določene gorske športe celo koristni (npr. padalstvo). Poznamo več vrst vetrov.  

Močni vetrovi so v Sloveniji povezani s cikloni, najmočnejši pa s prihodom front. Oboji spadajo 
med splošne vetrove, na katere v Sloveniji močno vplivajo Alpe. Slovenija namreč leži v 
zavetrju Alp. Slovenija ni v zavetrju le takrat, ko pihajo južni, jugovzhodni ali vzhodni vetrovi. 
Poleg splošnih vetrov, poznamo še regionalne. Ti so značilni za posamezne pokrajine. 
(Kastelec, Petkovšek in Vrhovec, 2006)  

V Sloveniji prevladujejo vetrovi (Kastelec, Petkovšek in Vrhovec, 2006): 

 Jugo 

Pojavlja se kot močan veter iz jugozahodne smeri pred prehodom hladne fronte 
sredozemskega ciklona. Značilen je predvsem za obmorske kraje, njegov vpliv pa lahko 
seže tudi v Dinarsko gorstvo in v ostali del Slovenije kot vlažen jugozahodnik. Najmočnejši 
je na grebenih, ki ležijo pravokotno na južno ali jugozahodno smer, še posebej močen pa je 
na sedlih in drugih vrzelih v omenjenih grebenih. 

 Burja 

Predstavlja najizrazitejši in najmočnejši veter na Slovenskem. Najbolj je značilen za 
Primorsko in gore jugozahodne Slovenije. Burja velja za zelo sunkovit veter, katerega 
hitrost se lahko v kratkem času velikokrat spremeni. V sunkih lahko preseže 150 km/h.  

 Karavanški fen  

Predstavlja precej redek pojav. Zanj je značilen topel in suh veter. Za grebeni in južnimi 
pobočji povzroča izrazite vetrovne vrtince, zaradi katerih se hitrosti vetra v gorah še dodatno 
stopnjujejo.  

 Termični lokalni vetrovi 

Nastanejo zaradi ogrevanja tal in povzroča pobočne vetrove, ki menjavajo smer podnevi in 
ponoči. Čez dan pihajo navzgor, ponoči pa navzdol. Te vetrove s pridom izkoriščajo jadralci 
in jadralni padalci, saj jim dvigajoč veter omogoča napredovanje navzgor.  

 Nevihtni lokalni vetrovi 

Nastanejo zaradi potovanja zraka pri oblakih vertikalnega razvoja, ob plohah in nevihtah. 
Pri tem običajno nastane hladen veter, imenovan nevihtni piš. Nevihtni piši veljajo za 
razmeroma kratke, a močne vetrove.  

 Fen 

Predstavlja posebno obliko gorskega vetra, ki se pojavi, ko splošni vetrovi naletijo na 
gorsko pregrado. Je topel veter, ki vedno piha na zavetrni strani gorovja.  

Kljub temu, da smo rahlega vetriča na vroč poletni dan običajno veseli, pa močan veter lahko 
hitro povzroči marsikatero nevšečnost ali nesrečo. Pri močnih, sunkovitih vetrovih na grebenih 
obstaja nevarnost izgube ravnotežja. Nekateri vetrovi so zelo nepredvidljivi, saj pridejo 



16 
 

iznenada in hitro menjajo smer. Poleg tega pa veter igra tudi veliko vlogo pri ohlajanju telesa, 
še posebej kadar imamo na sebi mokra oblačila. Presenetljivo je, v kolikšni meri hitrost vetra 
vpliva na občutek mraza. Podrobnejši podatki so prikazani v Tabeli 2.  

Tabela 2: Občutek mraza v odvisnosti od hitrosti vetra in dejanske temperature okolja. 
Zasenčeni del prikazuje temperature, pri katerih se lahko pojavijo omrzline. (Ahmad, Khawaya, 
Rashid In Moatamedi, 2016, str. 329) 

Temperatura zraka (°C) 

H
it

ro
st

 v
et

ra
 (

km
/h

) 

 10 5 0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 
10 9 3 –3 –9 –15 –21 –27 –33 –39 
15 8 2 –4 –11 –17 –23 –29 –35 –41 
20 7 1 –5 –12 –18 –24 –31 –37 –43 
25 7 1 –6 –12 –19 –25 –32 –38 –45 
30 7 0 –7 –13 –19 –26 –33 –39 –46 
35 6 0 –7 –14 –20 –27 –33 –40 –47 
40 6 –1 –7 –14 –21 –27 –34 –41 –48 
45 6 –1 –8 –15 –21 –28 –35 –42 –48 
50 6 –1 –8 –15 –22 –29 –35 –42 –49 
55 5 –2 –9 –15 –22 –29 –36 –43 –50 
60 4 –2 –9 –16 –23 –30 –37 –43 –50 

 

Kot je razvidno iz tabele, bo občutek mraza enak pri temperaturi –5 °C in hitrosti vetra  
45 km/h, kot pri temperaturi –15 °C v brezvetrju. Ljudje vpliv vetra pogosto podcenjujejo, 
čeprav igra zelo pomembno vlogo. Še posebej če smo mokri ali hodimo v vlažni megli, se vplivi 
vetra na ohlajanje telesa samo še stopnjujejo. Pomembno je, da smo pri ogledu vremenske 
napovedi in načrtovanju ture pozorni tudi na vpliv vetra.  
Veter pa lahko povzroči nevarnost tudi posredno, saj ustvarja pojave, ki so pogost vir 
nevarnosti. Med najpogostejše sodita kloža in opast. Kloža je z vetrom nanešen, zbit sneg. Je 
zelo nevaren dejavnik pri proženju plazov, saj se zgornja plast zbitega snega še ni sprijela s 
spodnjo plastjo. V tem primeru je velika verjetnost, da bo ob obremenitvi zgornja plast zdrsnila 
po spodnji navzdol. Opast pa je plast nanešenega snega, ki visi iz vrha pobočja na zavetrno 
stran. Nevarna je iz dveh razlogov. Če smo neprevidni, lahko stopimo nanjo, saj daje vtis 
podlage, čeprav pod njo ni ničesar. V tem primeru pademo po pobočju oz. prepadu navzdol. 
Poleg tega pa se ob podrtju opasti velika količina snega zapelje po pobočju navzdol in tvori 
plazove.  

Sonce  

Kljub temu, da sonce večinoma povezujemo s prijetnim, pa je lahko tudi vir nevarnosti. V 
visokogorju, kjer primanjkuje sence smo lahko soncu ob sončnem vremenu izpostavljeni čez 
cel dan. Če se pred sončnimi žarki ne zaščitimo primerno s sončno kremo in pokrivalom, lahko 
pride do hujših opeklin, mehurjev ali celo sončarice.  

Sončarica se kaže z rdečico obraza, glavobolom, slabostjo, motnjami v ravnotežju in se lahko 
stopnjuje v zmedenost, nezavest ali tudi smrt, če ne ukrepamo dovolj hitro. V izogib sončarici 
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se moramo zavarovati pred direktnimi sončnimi žarki na glavi in tilniku. Nevarna je zato, ker 
se znaki ne pojavijo takoj, ampak šele čez čas, nato pa se hitro stopnjujejo. Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da je na višji nadmorski višini več UV žarkov, ki spodbujajo tvorbo kožnega 
barvila, ki lahko povzroči opekline ali celo spodbuja tvorbo rakavih celic. Pretirana 
izpostavljenost vročini in soncu brez ustrezne opreme lahko povzroči tudi vročinsko kap. Vzrok 
za vročinsko kap so toplotni, infrardeči sončni žarki in izpostavljenost predelom s slabim 
zračenjem. Poleg naštetega pa lahko ob nezadostni količini popite vode sonce in vročina vodita 
tudi do hitrejše dehidracije. Poleg naštetega lahko na zasneženi pokrajini ob daljši 
izpostavljenosti sončnim žarkom dobimo tudi snežno slepoto. Znaki se pojavijo kasneje, ko je 
za zaščito že prepozno. Povzroča solzenje, neizostren vid in občutek, kot da bi imeli v očeh 
pesek. Brez pomoči se zlahka izgubimo. (Bele, 2017) 

Pred negativnimi vplivi sonca se lahko zaščitimo na več načinov. In sicer že pri načrtovanju 
poti. Sončni žarki so najmočnejši med 10. in 16. uro, zato se v tem času večino časa raje držimo 
senčnih pobočij. Sledijo oblačila, ki naj bodo lahka, zračna in svetlejše barve. Delov telesa, ki 
niso zaščiteni z oblačili namažimo s sončno kremo visokega faktorja. Pomembno je, da imamo 
na glavi pokrivalo in sončna očala. (Bele, 2017) 

2.1.2.2 Plazovi  

Plaz nastane, ko ena plast zdrsne nad drugo ali pa vse plasti snežne odeje do podlage. Ločimo 
plazove suhega in mokrega snega ter plazove sprijetega in nesprijetega snega. Po načinu gibanja 
poznamo tudi počasne (tekoče) in hitrejše (pršne) plazove. (Glavnik idr., 2005) Plazovi so 
odvisni od več dejavnikov. Mednje sodijo: velika količina novozapadlega snega, napihan sneg 
kot povzročitelj klož in opasti, obremenitev snežne odeje (žival ali človek), velika temperaturna 
nihanja, velike razlike med plastmi snega, naklon, razčlenjenost pobočja, lega pobočja, smer 
vetra itd. Ne smemo pozabiti, da se snežni plazovi ne pojavljajo samo pozimi, ampak se na 
nekaterih mestih lahko sprožijo tudi v drugih letnih časih. S plazovi je podobno kot poleti s 
strelo, navaja Bele (2017). Zaradi prostorske in časovne raznolikosti zelo nepredvidljivi, doda.   

Pri preventivi pomembno vlogo igra napoved nevarnosti proženja snežnih plazov. Preverimo 
jo lahko na spletni strani ARSO2 in zajema 5 stopenj (Tabela 2). Poleg vsake stopnje je napisano 
tudi priporočilo za gibanje po snežni pokrajini. Kljub temu, pa naj nas posamezna stopnja ne 
zavede, saj se lokalno v gorah snežne razmere zelo razlikujejo. Ravno zaradi podcenjevanja 
posamezne stopnje nevarnosti se največ nesreč zgodi pri nevarnosti 2. in 3. stopnje. Poleg 
pregleda stopnje nevarnosti, pa je pomembno tudi poznavanje lokalnih razmer, ki se 
spreminjajo z naklonino, lego pobočja, reliefom itd. Tu pomembno vlogo igra snežni prerez, ki 
naj bi ga ob nestabilnih razmerah naredili na vsaki spremembi terena, ki bi lahko vplival na 
strukturo posameznih plasti. Pri tem je pomembno, da znamo prerez snežne odeje opraviti in 
interpretirati pravilno ter sprejeti pravilno odločitev o napredovanju po takem terenu ali o 
povratku. Pomembno vlogo pri večanju nevarnosti plazov imajo tudi dnevna temperaturna 
nihanja in sonce. Ker preventiva, preprečevanje in ravnanje ob sprožitvi plazu zahtevajo 

                                                           
2 Agencija Republike Slovenije za okolje 
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kompleksno znanje in veliko izkušenj je zelo pomembno, da se udeležimo tečajev in delavnic 
na to temo, ter nabiramo izkušnje s zato usposobljeno in izkušeno osebo. (Glavnik idr., 2005)   

Tabela 3: Evropska petstopenjska lestvica plazovne nevarnosti (ARSO METEO, b.d., str. 1) 

OZNAKA 
STOPNJE 

STABILNOST 
SNEŽNE 
ODEJE 

VERJETNOST/MOŽNOST 
PROŽENJA SNEŽNIH 

PLAZOV 

PRIPOROČILA/OPOZORILA 
ZA GIBANJE PO 

ZASNEŽENI POKRAJINI 

1. - 
majhna 

Na večini 
pobočij je 
snežna odeja 
sorazmerno 
stabilna. 

Samo na zelo redkih strmin 
pobočjih in predvsem ob 
dodatni obremenitvi; možni 
so zgolj majhni spontani 
snežni plaziči in osipi. 

Na splošno varne razmere, 
potrebna je običajna previdnost. 

2. - 
zmerna 

Na posameznih, 
dovolj strmih 
pobočjih je 
samo zmerno 
stabilna (ta 
območja so v 
Poročilu 
posebej 
opredeljena in 
opisana), 
drugod pa 
sorazmerno 
stabilna. 

Predvsem na v Poročilu 
posebej izpostavljenih 
pobočjih pri velikih dodatnih 
obremenitvah (npr. hoja ali 
smučanje posameznika ali 
skupine prek takega pobočja, 
teptalec snega ipd.). 
Obsežnejših spontanih plazov 
še ne pričakujemo. 

Glede na upoštevanje in 
poznavanje lokalno bolj 
izpostavljenih območij, so 
razmere na splošno še dovolj 
varne. Opozorila upoštevajte 
predvsem na večjih strminah in na 
pobočjih, katerih podrobnosti so v 
Poročilu še posebej izpostavljene 
(orientacija, višinski pas idr.). 

3. - 

znatna 

Na številnih, 
dovolj strmih 
pobočjih je le 
slabo do 
zmerno 
stabilna. 

Že pri manjši dodatni 
obremenitvi na pobočjih, ki so 
v Poročilu posebej 
izpostavljena. V nekaterih 
razmerah je možno lokalno 
tudi spontano proženje 
srednje velikih in posamično 
tudi velikih snežnih plazov. 

Potrebne so nekatere dodatne 
izkušnje in znanja pri presoji pred 
snežnimi plazovi varnih območij, 
ki so že delno omejena. 
Upoštevajte tudi nevarnost 
snežnih plazov na potencialno 
ogroženih območjih. 

4. - 

velika 

Ne večini 
strmih pobočij 
je slabo stabilna 

Na dovolj strmih pobočjih že 
pri manjši obremenitvi. Ob 
določenih razmerah je možno 
tudi spontano proženje 
številnih manjših in ponekod 
tudi večjih plazov. 

Potrebne so številne dodatne 
izkušnje in znanja ter podrobno 
poznavanje lokalnih razmer pri 
presoji pred plazovi varnih 
območij, ki so že zelo omejena. 
Izogibajte se gibanju prek 
strmejših pobočij in grap (žlebov) 
ter njihovih podnožij in zavetrnih 
strani vzpetin. 
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5.- 

zelo velika 

Splošna 
nestabilnost 
snežne odeje. 

Pričakujemo lahko številne 
srednje velike in mnoge velike 
spontano utrgane plazove, 
med njimi tudi tiste v zmernih 
strminah. 

Gibanje v takih razmerah je na 
splošno zelo oteženo, zato ga 
odsvetujemo. Omejeno je le na 
položnejša območja, ki so dovolj 
odmaknjena od ustaljenih poti 
snežnih plazov. 

 

Več možnosti za preživetje v primeru, da nas zajame plaz, nam nudi tudi tehnična oprema. Na 
prvem mestu je plazovni trojček, ki je obvezna oprema za vse, ki v snežnih razmerah zahajajo 
v gore.  

Plazovni trojček sestavljajo: 

– plazovna žolna, 
– lopata, 
– sonda. 

Ti pripomočki nam pomagajo pri iskanju zasutega v snežnem plazu. Plazovno žolno namestimo 
na telo pod zgornjimi plastmi obleke. Pomembno je, da jo pred začetkom ture vključimo in da 
vključena ostane na celotni turi. Sondo in lopato pa imamo v nahrbtniku. Pomembno je, da 
plazovni trojček znamo tudi brezhibno uporabljati. Pred zimsko sezono moramo prav obvezno 
obnoviti znanje o uporabi plazovne žolne ter izvesti praktične vaje lociranja zasutega v plazu. 
Če postopka iskanja zasutega ne obvladamo brezhibno smo počasni in s tem manjšamo možnost 
preživetja zasutemu. (Nasveti za varnejše gibanje v gorah v zimskih razmerah, 2015) Pri tem 
je prvih 15 minut ključnega pomena. Po 15 minutah možnost preživetja hitro pade za okoli 
60%.  

 

Slika 1: Krivulja preživetja pod plazom (Alpiročnik, b.d.) 

»Ob uporabi plazovnega trojčka naj nam ne zraste samozavest, saj plazovni trojček ne 
zagotavlja preživetja pod snegom, veča pa njegove možnosti.« (Nasveti za varnejše gibanje v 
gorah v zimskih razmerah, 2015, str. 2) 
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Poleg plazovnega trojčka nam večjo varnost zagotavlja tudi zračna blazina oz. plazovni 
nahrbtnik, ki je v današnjem času vse bolj razširjen in dostopen. Ko nas zajame plaz, potegnemo 
za sprožilec in iz nahrbtnika zračna blazina oz. balon, ki nas pomaga ohranjati na površju plazu. 
Pomembno je, da se zavedamo, da to ni vsemogočni pripomoček in da pri pršnih plazovih in v 
strmih grapah ne koristi prav dosti, opozarja Bele (2017). 

Med manj poznana pripomočka spadata še Avalung in Recco. Avalung je dihalni sistem, ki nam 
preko ustnika omogoča lažje dihanje in podaljšuje čas zadušitve. Recco pa je odbojna ploščica 
na oblačilu, ki omogoča lažje lociranje ponesrečenca reševalcem s posebno napravo, ki to 
omogoča. (Bele, 2017) 

2.1.2.3. Padajoče kamenje 

Padajoče kamenje v gorah predstavlja veliko nevarnost, ki lahko izhaja iz več vzrokov. Eden 
izmed njih je voda, ki kamenje rahlja, proži in odnaša. Še posebej velika je nevarnost ob močnih 
nalivih. Kamenje lahko prožijo tudi živali ali drugi ljudje z gibanjem po krušljivem terenu. 
Poleg naštetega so lahko sprožilni dejavniki padajočega kamenja tudi: otoplitev po zmrzali, 
strela, erozija, preperevanje in plazovi. (Bele, 2017) 

Kot prvo, moramo paziti da kamenja ne prožimo sami. Kot drugo, pa se poskušajmo zaščititi 
pred padajočim kamenjem s tem, da se izogibamo krušljivega terena, še posebno, če so nad 
nami ljudje in živali. Prav tako je pomembno, da na takem terenu nosimo čelado. V primeru, 
da sprožimo kamen, moramo na to čimprej opozoriti ljudi, ki so pod nami.  

2.1.2.4 Padci 

Veliko nesreč se zgodi zaradi padca. Pademo lahko zaradi zdrsa, spotika, spodmika kamna, 
odkrušenega oprimka itd. Največkrat je povod za padec človeška napaka, kot posledica slabe 
pripravljenosti, neznanja, neizkušenosti ali malomarnosti, opozori Kristan (1993). 

Shubert (2004) kot zanimivost izpostavi hitrost, ki jo lahko dosežemo pri zdrsu po sneženem 
pobočju. Meritve so bile opravljene na pobočju z naklonom 42 stopinj na dolžini 60 do 80 m 
stran od mesta zdrsa po pobočju navzdol. Meritve so pokazale hitrosti do 140 km/h. Pri tem 
doda, da lahko zdrs že na pobočju z 42 stopinjami naklona doseže hitrost 98% hitrosti prostega 
pada. Ta ugotovitev le potrjuje dejstvo, da če nismo vešči ustavljanja s cepinom in se ne 
ustavimo v prvih nekaj 10 metrih, se tudi kasneje ne bomo.  

2.1.2.5 Slaba pripravljenost  

Največjo nevarnost ljudje velikokrat predstavljamo sami sebi z slabo pripravljenostjo na turo. 
Nepripravljeni ali slabo pripravljeni smo lahko na več področjih (Glavnik idr., 2005): 

– neprimerna priprava in izvedba ture (izbira ciljev, sopotnikov, načrtovanje časovnice in 
pregled vremenskih razmer), 

– neznanje in nepoznavanje nevarnosti (nesposobnost prepoznavanja nevarnosti in 
ukrepanja ob nevarnosti), 

– pomanjkljiva telesna pripravljenost (pomanjkanje telesne pripravljenosti ali bolezen), 
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– pomanjkljiva psihična pripravljenost (strah, neizkušenost in ambicioznost),  
– neobvladovanje tehnike gibanja (npr. hoja po poledenelem pobočju), 
– neprimerna oprema (obutev, obleka in tehnična oprema) in neobvadovanje tehnične 

opreme, 
– neupoštevanje in podcenjevanje objektivnih nevarnosti na turi, 
– nepoznavanje poti, 
– uživanje neprimernih substanc (alkohol, droge, pokvarjena hrana ali pijača). 

»Na vsako turo se moramo pripraviti, pa naj gre za večdnevno planinarjenje ali le poldnevni 
izlet v bližnjo okolico, poleti ali pozimi.« (Stepic, 2016, str. 1) Pomembno je, da smo na turo 
dobro pripravljeni, zdravi ter pri izbiri cilja ne precenjujemo naših zmožnosti. Neupoštevanje 
naštetega se lahko odraža v slabem počutju, ki je lahko posledica več stanj in je zaradi oslabljene 
percepcije lahko vzrok nevarnosti. Slabo počutje se lahko pojavi kot posledica bolezni, 
izčrpanosti, dehidracije, vrtoglavice itd. Več o sami pripravi na turo, bomo opisali v poglavju 
Preprečevanje gorniških nesreč osnovnošolcev.  

2.1.2.6 Ostalo  

Med ostale vire nevarnosti spadajo tudi:  

Ugriz kače  

Prisoten predvsem v poletnih mesecih na travnem in skalnatem terenu. Pomembno je, da ob 
ugrizu kače počivamo, mesto ugriza očistimo in ud imobiliziramo. Človek, ki ga je ugriznila 
kača ne sme hoditi, zato moramo čim prej poklicati reševalce. (Gore in ljudje, 2020) V Sloveniji 
poznamo dve kači, ki sta strupeni: gada in modrasa. Pik je nevarnejši za otroka, ker je lažji in 
dobi več strupa na kilogram telesne teže. Nevarnejši je pik v trup, vrat ali glavo.  

Piki insektov 

So še posebej nevarni, če smo nanje alergični. V tem primeru je pomembno, da imamo s 
seboj vedno zdravila, ki blažijo alergijsko reakcijo.  

Tema 

Še posebej izrazita nevarnost pozimi, ko je dan bistveno krajši. Bele (2017) doda, 
da so v okviru Gorske reševalne službe Slovenije izvajali ankete med obiskovalci gora. Postavili 
so se na izhodišče celodnevnih tur in preverjali kakšno opremo imajo planinci s seboj. Bili so 
začudeni, saj je bila baterijska svetilka zelo redko del opreme, ki so jo imeli s seboj. Glavni 
razlog je bil, da so ljudje načrtovali turo tako, da bodo do noči že nazaj. Pa vendar se zelo hitro 
kaj zalomi, opozori Bele (2017). Hodimo bolj počasi, se poškodujemo ali se na vrhu zadržimo 
dlje, kot smo načrtovali. Kaj hitro nas lahko ujame tema in na medlo svetilko telefona se ne 
moremo dolgo zanašati.  
 
Poleg naštetih, pa v ostale vire nevarnosti sodijo tudi trganje cvetja na zahtevnem terenu, 
srečanje z živalmi (npr. kozorogi), fotografiranje, temperatura, melišča, trava, požled itd.   
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2.2 Preprečevanje gorniških nesreč osnovnošolcev  
 

»Pri preprečevanju nevarnosti in nevarnih situacij je pomemben naš način razmišljanja. 
Predlagam preventivni način razmišljanja.« (Glavnik idr., 2005, str. 238) S tem imamo v mislih 
ukrepe, ki vnaprej onemogočijo nek dogodek. Dejavnike, ki vodijo v nesrečo lahko preventivno 
zmanjšamo z ustrezno gorniško izobrazbo in vzgojo. Pri tem je zelo pomembno, da je gorniška 
vzgoja iz strani vodij izvedena kvalitetno. Krpač (1999) trdi, da če nismo naredili vsega za 
varnost na pedagoškem procesu, smo grešili dvakrat: ker tvegamo nesrečo na pedagoškem 
procesu, ki ga izvajamo in ker tvegamo nesrečo v bodoče, kjer ne bomo neposredno vpleteni, 
bomo pa zanjo posredno odgovorni.  

Nevarnosti osnovnošolcev v gorah lahko kot vodniki skupine preprečujemo na več načinov. 
Kot prvo, je zelo pomembno, da se zavedamo velike odgovornosti, ki jo vodenje skupine 
prinaša. Kot drugo, pa se moramo pri pripravi izleta pripraviti na štirih glavnih področjih: 
psihična priprava, telesna priprava, tehnična priprava ter organizacijska priprava (Glavnik idr., 
2005): 

2.2.1 Psihična priprava 
 

Ker tura poteka v okolju, ki ga nismo vajeni je pomembno, da postopoma odkrivamo nam doslej 
neznane okoliščine in se nanje navajamo. Na ta način se bomo laže odločali za cilje in jih 
načrtovali. Vedeti moramo, ali imamo za določeno turo že dovolj znanja in izkušenj, da bomo 
sami reševali nastale težave. Poleg tega je pomembno tudi, da zaupamo v svoje lastne 
sposobnosti. To zaupanje pa naj temelji na že prej pridobljenih lastnih izkušnjah, ki smo si jih 
nabirali na predhodnih turah. Izkušenost in znanje nam omogočata poznavanje ter 
prepoznavanje nevarnosti na sami turi. (Stepic, 2016) 

»Pomembno je predvsem to, da znanje, ki smo si ga pridobili z branjem raznih priročnikov, 
poučnih člankov in potopisov ter na turah v organiziranih skupinah ali tečajih, znamo in 
zmoremo samostojno uporabiti, ko se za to pokaže potreba. Vse pridobljeno znanje moramo 
znati prilagajati razmeram, saj okoliščine niso nikoli enake, temveč le podobne.« (Stepic, 2016, 
str. 1) 

Dobro je, da otroci ob hoji v gore doživljajo prijetne izkušnje in se ture veselijo, zato je 
pomembno, da kot vodniki upoštevamo načelo postopnosti in začnemo z lažjimi in manj 
zahtevnimi potmi v ugodnih vremenskih razmerah. K psihični pripravljenosti uvrščamo tudi 
izkušnje, samozaupanje, znanje in trezno presojo, zmožnosti skupine in nevarnosti. (Glavnik 
idr., 2005) 

Še en vidik, ki ga je potrebno upoštevati pri vodenju skupine je, da se moramo zavedati, da je 
skupina sestavljena iz posameznikov. Vsak izmed njih pa s svojo pripravljenostjo vpliva na 
svojo varnost in tudi na varnost skupine. (Bobovnik idr., 2012) 
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2.2.2 Telesna priprava 
 

Pred turo morajo biti vsi udeleženci telesno dobro pripravljeni. Upoštevati moramo tudi 
dejavnike, ki pripomorejo k zahtevnosti hoje: ponavljajoči vzponi in spusti, hoja po zahtevnem 
terenu, hoja po snegu itd. (Glavnik idr., 2005) Ustrezna telesna pripravljenost nam na turi 
omogoča varnost in dobro počutje (Stepic, 2016).  

Stritar (2019) je opredelil smernice za izbiro cilja glede na starost: 

Tabela 4: Izbira cilja glede na starost otroka (Stritar, 2019, str. 19) 

Starost Čas hoje (bivanja) Način gibanja 

5 do 7 let do 4 ure hoje hoja z vmesnimi počitki, 
plezanje po malo zahtevni 
zavarovani plezalni poti ob 
varovanju 

7 do 10 let do 5 ur hoje hoja z vmesnimi počitki, 
plezanje po malo zahtevni 
ali zmerno zahtevni 
zavarovani plezalni poti ob 
varovanju 

10 do 12 let do 5 ur hoje hoja z vmesnimi počitki, 
plezanje po malo zahtevni 
ali zmerno zahtevni 
zavarovani plezalni poti ob 
varovanju 

12 do 14 let do 6 ur hoje hoja (počitki po potrebi), 
plezanje po malo zahtevni 
ali zmerno zahtevni 
zavarovani plezalni poti ob 
varovanju 

14 do 16 let do 6 ur hoje hoja (počitki po potrebi), 
plezanje po malo zahtevni 
ali zmerno zahtevni in 
občasno zahtevni 
zavarovani plezalni poti ob 
varovanju ali 
samovarovanju 

Od 16 let naprej 6 ur hoje ali več hoja (počitki po potrebi), 
plezanje po malo zahtevni 
ali zmerno zahtevni in  
zahtevni zavarovani 
plezalni poti ob varovanju 
ali samovarovanju 



24 
 

 

K temu pa doda, da je kljub zgoraj naštetim smernicam potrebno upoštevati tudi telesno 
pripravljenost vsakega posameznika ne glede na starost.  

2.2.3 Tehnična priprava 

Sem spada predvsem ustrezna oprema. Ni pa dovolj, da jo imamo le s seboj, ampak da jo znamo 
uporabiti na pravi način v pravem trenutku. (Glavnik idr., 2005) 

Katero tehnično opremo bomo vzeli s seboj, je odvisno od letnega časa in zahtevnosti poti, ki 
jo nameravamo prehoditi. Pred samo turo moramo vso tehnično opremo skrbno pregledati in 
ugotoviti njeno brezhibnost. Na turi pa moramo sprejemati prave odločitve o tem, kdaj bomo 
tehnično opremo uporabili. »Žal ni malo primerov, ko so planinci nosili v nahrbtniku dereze in 
cepin, pa se jim jih ni zdelo vredno uporabiti za nekaj metrov poledenele poti. Posledica je bil 
zdrs s tragičnim koncem.« (Stepic, 2016, str. 1) 

 

2.2.4 Organizacijska priprava 
Sem spadajo (Glavnik idr., 2005): 

– izbira cilja: pri izbiri cilja moramo ustrezno preceniti psihične in fizične zmožnosti vseh 
udeležencev, letni čas in vreme; 

– izbira sopotnikov na turi: pomembno je, da poznamo sposobnosti vseh udeležencev; 
– izbira poti: izberemo tip poti, ki je za udeležence primerna (npr. lahka označena pot), 

prav tako je pomembno tudi dobro poznavanje poti; 
– načrt prevoza in način oskrbe: potrebno je določiti začetno in končno točko ture ter 

prevozno sredstvo; 
– rezervacija prenočišč (po potrebi); 
– načrt stroškov; 
– seznam opreme: pomembno je, da vzamemo vso potrebno opremo; 
– aktivnosti pred odhodom: pregled vremena, seznanitev udeležencev o turi in o opremi, 

ki jo potrebujejo. 

Pogoj za ustrezno organizacijsko pripravo, pa je v prvi vrsti poznavanje nekaterih pojmov. 
V povezavi z ustrezno izbiro poti bomo dva pojma posebej opredelili: 

– Markirana planinska pot 

»Markirana planinska pot je splošni pojem, ki združuje markirano planinsko stezo in 
markirano javno pot.« (Klanjšček, Petrovič, Radovan, 2005, str. 69) Pot je običajno dobro 
uhojena, za lažje sledenje po poti pa nam pomagajo smerne table in markacije. V Sloveniji 
so za urejanje planinskih poti zadolženi markacisti, ki delujejo na prostovoljni bazi. V 
povprečju en markacist skrbi za 13 kilometrov planinske poti.  
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Kategorizacija planinskih poti po težavnosti: 

Seliger (b.d.) je poti opredelil: 

»Lahka planinska pot je pot, po kateri se gibamo z običajno planinsko opremo, se pravi s 
primerni planinski čevlji, pri hoji si ni treba pomagati z rokami, lahko pa si gibanje olajšamo 
z uporabo pohodnih palic.« (Seliger, Čujež, b.d., str. 1) 

»Zahtevna planinska pot je pot, kjer si na posameznih težjih mestih pomagamo z rokami. 
Običajno ima vgrajene kline na mestih, kjer si z njimi pomagamo pri prehodu predvsem 
zaradi stabilnega ravnotežja.« (Seliger, Čujež, b.d., str. 1) 

»Zelo zahtevna planinska pot, kjer je uporaba rok nujna, ima vgrajene kline in jeklenice, ki 
nam omogočijo varen prehod na območjih, ki bi bila sicer za običajne planince neprehodna. 
Pri teh poteh je priporočljiva uporaba samovarovalnega kompleta, s katerim se še dodatno 
varujemo.« (Seliger, Čujež, b.d., str. 1) 

– Brezpotje 

»V načelu je brezpotje ves od človeka neobdelan svet. Tu pa pride v poštev predvsem 
brezpotje v gorskem in planinskem svetu. Če je nadelana ali od ljudi uhojena steza, ki je 
dobro vidna, potem to ni več brezpotje. Če pa so v glavnem stečine, nenadelana, slabo vidna, 
delno uhojena steza, je pa to še brezpotje.« (Definicije težavnosti tur v kopnem in v snegu 
ter primeri tur, 2018, str. 2) Pri brezpotju je območje gibanja zaradi nepreglednosti »poti« 
omejena na 50 metrov, pri čemer se za določitev težavnosti brezpotja poštevajo lažji prehodi 
na tem območju. (Definicije težavnosti tur v kopnem in v snegu ter primeri tur, 2018) 

»Lahko brezpotje je takrat, ko je prehodno brez kakršnekoli uporabe rok za boljše počutje, 
ravnotežje ali napredovanje. To je praktično ves neobdelani svet, pašniki, gozdovi, planote 
in podobno, kar je lahko prehodno.« (Definicije težavnosti tur v kopnem in v snegu ter 
primeri tur, 2018, str. 2) 

»Zahtevno brezpotje je takrat, ko je svet teže prehoden, vendar ne nevaren (npr. rušje), ali 
pa ima najmanj eno kratko mesto (5 m), kjer je potrebna uporaba rok predvsem za 
ravnotežje. Plezalska težavnost posameznih mest nikjer ne presega II. težavnostne stopnje 
po UIAA lestvici s tem, da vseh mest skupaj, kjer je potrebna uporaba rok, ni več kot 90 m 
oziroma 10 % dolžine smeri, če je ta krajša od 900 m, pri čemer nobeno mesto ni daljše od 
50 m.« (Definicije težavnosti tur v kopnem in v snegu ter primeri tur, 2018, str. 2) 

»Zelo zahtevno brezpotje (skrotje) je takrat, ko je najmanj eno kratko mesto (5 m), kjer je 
potrebna uporaba rok za ravnotežje in tudi za napredovanje. Plezalska težavnost teh 
posameznih mest nikjer ne presega III. težavnostne stopnje po UIAA lestvici s tem, da vseh 
mest skupaj, kjer je potrebna uporaba rok tudi za napredovanje, ni več kot 90 m oz. 10 % 
smeri, če je ta krajša od 900 m, pri čemer nobeno mesto ni daljše od 50 m. V to kategorijo 
spadajo tudi »ferate« srednjih zahtevnosti (C in D po avstrijski oz. D in MD (TD) po 
italijanski in francoski oz. KS 3, KS 4 in KS 5 po nemški lestvici).« (Definicije težavnosti 
tur v kopnem in v snegu ter primeri tur, 2018, str. 2) 
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Poleg tega, da je pomembno poznati značilnosti markiranih poti in brezpotij, pa je pomembno 
tudi poznavanje značilnosti terena, ki pa se pomembno spreminja z nadmorsko višino. 

Vojvoda (1996) za območje gorskega sveta definira tri višinske pasove: 

– Od 500 do 1000 metrov nadmorske višine je območje hribovij in gričevij.  
– Od 1000 do 1600 metrov nadmorske višine je območje sredogorja. 
– Od 1600 metrov nadmorske višine navzgor pa je območje visokogorja.  

V povezavi s tem moramo razložiti še naslednje pojme (Drab, 2000, str. 76, 77): 

Grič: vzpetina v nižinskem svetu, ki praviloma ni višja od 50 m glede na okolico. Griči z 
vmesnimi dolinami tvorijo gričevje.  

Hrib: večja vzpetina, ki je praviloma do 500 m višja od okolice, ampak ne sega nad gozdno 
mejo. Hribi z vmesnimi dolinami tvorijo hribovje.  

Gora: vzpetina, ki sega nad gozdno mejo. Več gora skupaj tvori gorovje, več gorovij pa tvori 
gorstvo.  

Planota: večinoma raven, visok svet, ki ga od okoliškega sveta ločijo strma pobočja.  

Sredogorje: planotast svet skupaj z vzpetinami in dolinami, ki ne presegajo gozdne meje.  
Sredogorje predstavlja prehod med gorovjem in nižinskim oz. hribovitim svetom.  

Visokogorje: pokrajina, ki jo tvori več gora in leži nad gozdno mejo. Vključuje tudi vmesne 
globeli, pode, planote itd.  

Za boljšo predstavo terena na posameznem območju smo na tem mestu dodali še razporeditev 
rastlinskih pasov glede na nadmorsko višino (Narava v gorskem svetu, b.d.): 

 0–600/700 m: kolinski pas (nižinski listnati gozd) 
 400/500–1200/1300 m: spodnjegorski pas (bukov gozd) 
 1200/1300–1500/1600 m: zgornjsgorski pas (bukev, smreka) 
 1500/1600–1700/1800 m: visokogorski pas (gozd iglavcev) 
 1700/1800–2000 m: subalpski pas (rušje) 
 2000–2400 m: alpinski pas (travniki) 
 nad 2400 m: subnivalni pas (med skalovjem posamezne trave, gorske cvetlice itd.) 

Poleg terena samega, pa je pomembna tudi izbira sopotnikov na turi, pa naj gre za 
neorganizirano skupino, organizirano skupino ali plezalno navezo. 

Neorganizirana skupina označuje skupino ljudi, ki so se odpravili v gore (prijatelji, družina, 
sorodniki itd.). Organizirana skupina, pa predstavlja organiziran pohod s strani neke institucije 
ali društva. Skupino vodi učitelj, planinski ali gorski vodnik. Plezalno navezo pa predstavlja 
skupina alpinistov, ki pleza, navezana na isti vrvi. (Fran, b.d.)  

Poleg poznavanja teorije in izbire primernih sopotnikov, pa je pomembno tudi ustrezno 
odločanje na sami turi. Ves čas moramo spremljati fizično in psihično stanje vseh udeležencev 
in ocenjevati nevarnosti. Pomembno je zavedanje, da lahko odnehamo, če je tveganje preveliko. 
(Glavnik idr., 2005) 
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Kot preventiva pa nam lahko poleg gorniškega znanja in ustrezne priprave služijo tudi pretekle 
nesreče. Da se iz napak drugih tudi mi nečesa naučimo. Malešič (2005) trdi, da vedno znova 
prihaja do nesreč zaradi ponavljajočih se hudih osnovnih napak, ki jih prizadeti morda ne bi 
storili, če bi vsaj malo vedeli za najbolj značilne predhodne nesreče. Doda, da se ob menjavi 
generacij dogajajo podobne nesreče celo usposobljenim planinskim delavcem na organiziranih 
izletih. 

 

2.3 Pretekle analize gorniških nesreč in ugotovitve 

Analiza gorniških nesreč osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu (Šček, 1999) je bila 
opravljena v okviru diplomskega dela.  Obravnavala je vse osnovnošolce, ki so se poškodovali 
v slovenskem gorskem svetu in jih je obravnavala  GRS3  v  obdobju od leta 1960 do 1998. 
Raziskava je pokazala, da so med najpogostejšimi vzroki nesreč: smučanje izven urejenih 
smučišč, padec na poti v kopnem ter zdrs. Večina ponesrečenih osnovnošolcev je moškega 
spola, največ otrok pa se ponesreči na lahki poti v sredogorju v poletnih razmerah. Zanimivo je 
razmerje med objektivnim in subjektivnim vzrokom za nesreče, ki znaša 1:4. To pomeni, da bi 
udeleženci lahko vplivali na izid nesreče v kar 4 od 5 primerov.  

Podobne rezultate je v magistrskem delu za obdobje od 1988 do 1996 dobil tudi Golnar (1997), 
ki je delal analizo nesreč za ljudi vseh starosti. Rezultati so pokazali, da je najpogostejši vzrok 
za nesrečo zdrs na poti ter da se večina nesreč zgodi na lahkih označenih poteh v poletnih 
razmerah. Ugotovil je tudi, da je večina ponesrečencev stara od 21 do 30 let. 

Skladne so tudi ugotovitve Malešiča (2005), ki je za ljudi vseh starosti zbral podatke o nesrečah 
v slovenskih gorah do leta 2004. Ugotovil je, da se je ponesrečilo največ ljudi moškega spola v 
Julijskih Alpah v juliju in avgustu. Kot glavni vzrok nesreče sta na prvem mestu padec in zdrs, 
sledijo plazovi, padavine ter bolezni.  

Po letu 1998 je bilo narejenih še nekaj analiz nesreč v slovenskem gorskem svetu za vso 
starostno populacijo. Obdobje od leta 1997 do 2006 je analizirano v diplomskem delu (Volk, 
2008).  Prav tako tudi obdobje od leta 1998 do 2008 (Grabner, 2010). Analiza nesreč od leta 
2006 do 2021 pa je dostopna na spletni strani Gorske reševalne službe Slovenije (Gorska 
reševalna zveza Slovenije, b.d.). Primerjava teh analiz kaže ponavljajoči vzorec. In sicer; največ 
nesreč se zgodi kot posledica padca ali zdrsa v mesecih junij, julij, avgust in september v 
Julijskih Alpah pri hoji po poti. 

Analizo gorskih nesreč v Sloveniji vodi tudi odbor Gore in varnost. Na spletni strani Planinske 
zveze Slovenije je za leta od 2011 do 2017 pripravil analize nesreč, ki so pokazale, da: število 
nesreč z leti narašča, se zdaleč največ nesreč zgodi kot posledica padca/zdrsa na lahki označeni 
poti, je največ ponesrečenih oseb moškega spola, se največ nesreč zgodi poleti v jasnem 
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vremenu ter da se je največ nesreč pripetilo posameznikom in neorganiziranim skupinam 
oziroma med neorganiziranim izletom. (Planinska zveza Slovenije. (b.d.)) 

Analize okoliščin gorniških nesreč so bile opravljene tudi v tujini. V eni izmed njih so prikazane 
okoliščine usodnih in nesmrtnih gorniških nesreč zaradi padcev in je bila opravljena v Avstriji 
(Burtscher idr., 2017). Študija je bila zasnovana kot retrospektivna analiza. Nesreče so bile 
dokumentirane v 9-letnem obdobju (2006–2014). V raziskavo pa je bilo vključenih 5368 nesreč 
in 5665 žrtev. Rezultati so pokazali, da se je število nesreč z leti nenehno povečevalo. Razmerje 
med spoloma preživelih ponesrečencev je 55% žensk in 45% moških, pri nesrečah s smrtnim 
izidom pa je razmerje med ženskami in moškimi 28% : 72%. Povprečna starost vseh žrtev je 
bila 52,5 ± 17,5 let. Ugotovitve, ki jih avtorji v raziskavi izpostavijo so, da je pri gibanju v 
gorskem svetu najbolj tvegan spust, ter da so moški pohodniki bolj nagnjeni nesrečam s 
smrtnim izidom. 

»Leta 2014 je raziskava (Boutroy idr., 2014) o nesrečah v gorskih športih, ki jo je financirala 
Petzlova fundacija, jasno pokazala, da nam študija vzrokov in okoliščin preteklih nesreč 
pomaga bolje razumeti scenarije nastanka nesreč in nam s tem omogoča učinkovitejše 
preprečevanje nesreč.« (Petzl foundation, 2015) Prišli so do zanimivih ugotovitev. Izkazalo se 
je, da so v najhujših ali smrtnih nesrečah žrtve domačini, za katere se pričakuje, da imajo dovolj 
znanja za ustrezno analizo tveganj. Kot razlog za to so navedli veliko število gorskih izletov, ki 
jih tam opravljajo. Prav tako so ugotovili, da se nesreče navadno zgodijo med spustom, pogosto 
v oddaljenosti od glavnih prehodov, ki veljajo za najtežje, da je v 45–55% nesreča posledica 
padca in da so tako imenovane objektivne nevarnosti (padanje kamenja ali ledu, lomljenje 
vencev itd.) odgovorne za le 3 do 4% nujnih reševalnih akcij v Švici. (Boutroy idr., 2014)  

Ob naštetih ugotovitvah raziskav bi izpostavili tudi ujemanje v najpogostejšem vzroku za 
nesrečo. Zgoraj naštete raziskave, ki so predelale statistiko vzrokov, so si enotne v  tem, da je 
najpogostejši vzrok za nesrečo padec/zdrs. Tuji viri navajajo še podatek, da se večino nesreč 
zgodi med spustom. Slovenske raziskave in beleženja nesreč tega podatka ne vključujejo.  

Ena pomembnejših ugotovitev, ki je razvidna iz zgoraj povzetih raziskav je tudi, da močno 
prevladujejo nesreče, ki so bile posledica subjektivnih nevarnosti. To pomeni, da bi lahko v 
večini primerov vplivali na izid nesreče z boljšo pripravljenostjo, znanjem, opremo itd.  

Kot torej vidimo, je bilo za slovenski gorski svet narejenih že kar nekaj analiz gorniških nesreč. 
Zakaj je torej v okviru naše raziskave potrebna še ena analiza? Naštete analize so bile opravljene 
za celotno starostno populacijo. Zato ne kažejo popolnoma jasne slike o pojavnosti in 
okoliščinah nesreč otrok. Nas zanimajo okoliščine nesreč v katerih so žrtve otroci (vzrok, spol, 
starost, zahtevnost terena itd.). Zakaj? Z namenom zagotavljanja boljše preventivne dejavnosti 
vodij skupin otrok, staršev itd. Ker z omejitvijo na starostno populacijo osnovnošolcev nekatere 
dejavnosti (na primer alpinizem) izpadejo, bi lahko analiza nesreč osnovnošolcev pokazala 
popolnoma drugačno sliko. Kot smo že omenili, so nesreče otrok v gorah še posebej tragične 
zato, ker je zanje odgovoren odrasel. Lahko bi rekli, da je otrok »prepuščen« odločitvam nekoga 
drugega in v primeru, da so napačne, lahko ceno plača otrok pa naj bo samo z blago poškodbo 
ali celo z življenjem.  
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»Otrokom so včasih v gorah (in ne smo tam) največja nevarnost njihovi starši.« (Bele, 2017, 
str. 70) 

Za ugotavljanje kritičnih okoliščin in vzrokov, ki so povod za nesrečo osnovnošolcev v 
Slovenskem gorskem svetu smo analizirali podatke, ki jih ob vsaki nesreči zbira GRS. Ob 
analizi podatkov o okoliščinah nesreč otrok za obravnavano obdobje (2006–2019) pa smo 
naleteli na nekaj nepravilnosti in nedoslednosti, na katere bi radi opozorili.  

Vse nesreče, pri katerih je posredovala Gorska reševalna služba Slovenije, se zbirajo v 
dokumentu, kjer so za vsako nesrečo navedeni podrobnejši podatki o nesreči. Podatki so 
razvrščeni v kategorije (vzrok nesreče, dejavnost, vrsta terena, nadmorska višina itd.).  

Na nepravilnosti pri zapisu smo naleteli pri dveh kategorijah: 

Beleženje vzroka nesreče:  

V rubriki vzrok nesreče kar nekaj zapisov ne spada pod vzrok nesreče, ampak je namesto tega 
navedena dejavnost (sankanje, kolesarjenje, delo) ali je zapis v splošnem nejasen in ne odraža 
vzroka nesreče, ampak okoliščine (otrok sledil malomarnim staršem, pobeg od doma, nevihta, 
poškodovana pot). (osebna korespondenca - prejeto po elektronski pošti 5. 1. 2021 od GRZS4)  

Beleženje vrste dejavnosti:  

V rubriki vrsta dejavnosti dva zapisa ne ustrezata kategoriji vrsta dejavnosti, in sicer: turist in 
promet. (osebna korespondenca - prejeto po elektronski pošti 5. 1. 2021 od GRZS) 

Tudi Šček (1999) v diplomskem delu navaja podobne težave pri obravnavi vzrokov gorniških 
nesreč. Golnar (1997, v Šček, 1999) trdi, da je za to krivo ohlapno razvrščanje vzrokov nesreč 
gorske reševalne službe pri operativni statistiki, ki ni prirejeno na izčrpen in popolnoma 
konkreten raziskovalni prijem.  

 

2.4 Zgodovina reševanja v gorah in delovanje Gorske 
reševalne službe  

Nesreče pri delu, ki so bile povezane z gorami, so se dogajale že dolgo časa nazaj. Malešič 
(2005) podrobneje opisuje številne raznolike zgodbe, ki so v gorah vodile do tragičnih koncev.  

Do 19. stoletju je bilo v naših gorah zabeleženih malo nesreč. K temu pripomore dejstvo, da 
takrat v gore ni hodilo veliko ljudi, ter da je bila tudi evidenca nesreč takrat drugačna. Dokler 
gorske reševalne službe še ni bilo, so morali ponesrečene in mrtve osebe v dolino prinesti 
njihovi prijatelji, svojci, sosedje ali sodelavci. (Zgodovina gorskega reševanja, b.d.) 

V začetku 20. stoletja pa je vse več ljudi začelo odkrivati prostranstva gorskega sveta. Posledica 
pa je bila tudi povečano število nesreč. Zaradi nastale situacije se je zdravnik iz Kranjske Gore 
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dr. Josip Tičar leta 1912 odločil, da tam ustanovi prvo slovensko reševalno postajo. To je tudi 
uraden začetek organizirane reševalne dejavnosti v naših gorah. (Raztresen, 1992)  

Na začetku je imela Gorska reševalna služba Slovenije skromno reševalno opremo, malo 
usposobljenih reševalcev in zamudno obveščanje (Strojin, 1978). Danes GRZS šteje 430 
gorskih reševalcev z licenco (Gorska reševalna zveza Slovenije, b.d.). Deljena je na več enot, 
ki pokrivajo točno določena območja.  

Osnovne naloge gorske reševalne zveze Slovenije so (Bobovnik idr., 2012): 

– preprečevanje gorniških nesreč: aktivno preventivno delo, sodelovanje pri 
planinskem usposabljanju, seznanjanje obiskovalcev gora z najpomembnejšimi 
dejavniki tveganja v gorah in organizacija mreže obveščevalnih točk. 

– reševanje in pomoč poškodovancem: sodobni načini obveščanja o gorski nesreči, 
organizacija in izvedba reševalne akcije, dajanje prve pomoči in omogočanje 
zdravniške oskrbe in transport poškodovanca do zdravniške pomoči.  

– iskanje pogrešanih: pregledovanje območja in iskanje ljudi v gorah.  
– pomoč ob naravnih in drugih nesrečah: tam kjer je potrebna pomoč gorskih 

reševalcev z njihovimi izkušnjami, znanjem in opremo.  
– usposabljanje reševalcev: organizacija tečajev in izpitov za gorske reševalce, 

obnovitveni seminarji in izpiti, vaje iz reševanja v kopnih in snežnih razmerah na 
različnih oblikah površja.  

– solidarnost: pomoč članom, družinam in otrokom gorskih reševalcev, ki so se pri 
reševalnem delu ponesrečili.  

Leta 2011 je bil ustanovljen odbor Gore in varnost, ki ob sodelovanju GRZS in PZS skrbi za 
koordinacijo področij varnosti in preventive za obiskovalce gora. (Bobovnik idr., 2012) 

 

2.5 Organizacija in izvedba reševanja  

Vsaka postaja GRS ima usposobljeno in organizirano skupino gorskih reševalcev, ki se lahko 
ob klicu na pomoč v čim krajšem možnem času zberejo na dogovorjenem mestu. Moštvo 
običajno sestavi načelnik postaje GRS. Če za konkretno reševalno akcijo ni na voljo dovolj 
reševalcev matične postaje, ima vodja intervencije pravico in dolžnost zahtevati pomoč 
reševalcev bližnjih reševalnih postaj. Kadar vodja reševalne intervencije meni, da je utemeljena 
zahteva po helikopterju, mora to takoj sporočiti regijskemu centru za obveščanje. Če je polet 
odobren, se vodja s pilotom dogovori o izvedbi reševanja. Vodja reševalne akcije je odgovoren 
za reševalno delo, zdravnik za medicinsko delo, pilot pa za varen polet. V reševalni akciji mora 
biti tudi pilot obvezno reševalec. Reševalna ekipa poškodovanca transportira do medicinske 
oskrbe. Poleti je zaradi velikega števila nesreč na območju helikopterske enote na Brniku 
uvedeno stalno dežurstvo, ki ga sestavljajo posadke helikopterjev, zdravnik reševalec letalec, 
reševalec letalec in policist letalec. (Bobovnik idr., 2012) 

Intervencije, ki jih GRS opravlja v naši državi delimo na reševalne, poizvedovalne in iskalne 
intervencije. V večini intervencij se te oblike posredovanja prepletajo.  
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Iskalna akcija poteka takrat, ko gre za iskanje ene ali več oseb. Iskalne akcije v Sloveniji 
koordinira Policija. Ta po potrebi v iskalno akcijo vpokliče službe in sistema zaščite in 
reševanja (gorski reševalci, jamarji, potapljači, gasilci itd.). GRS je praviloma vpoklicana 
takrat, ko gre za iskanje pogrešanih oseb v sredogorju in visokogorju ter na težje dostopnih 
krajih. Takšne iskalne akcije so običajno dolgotrajne, naporne in logistično zahtevne. (Iskalna 
intervencija, b.d.) 

Pri načrtovanju, vodenju in ob analizi se GRS običajno srečuje s težavami, ki se pojavljajo v 
večini intervencij (Iskalna intervencija, b.d., str. 1):  

 kako razdeliti slabo poznano področje na območja in kako iskalnim skupinam ali 
posameznikom najpreprosteje povedati kje je njihovo iskalno območje, 

 kako med potekom iskanja nadzirati trenutno lokacijo skupine ali posameznika, 

 kako skupino ali posameznika med samim potekom iskanja kvalitetno usmerjati, jim 
pomagati z informacijami o terenu pred njimi, po najkrajši poti usmeriti k želenemu 
cilju, 

 kako med iskanjem ali ob analizi natančno določiti kaj je bilo pregledano, kateri in 
kolikšni tereni so bili morebiti izpuščeni, kam še usmeriti nadaljnje iskanje, 

 kako ob nadaljevanju intervencije, drugi skupini ali posamezniku kvalitetno prikazati 
že opravljeno delo (preiskano območje, področje) in kako jih natančno napotiti na 
območje njihovega delovanja, da ne pride do spuščanja (ne-preiskan teren) ali 
prekrivanja (dvakrat preiskan isti teren). 

 
Za katero koli akcijo, naj bo reševalna, poizvedovalna ali iskalna, je bistveno, da vodje 
posameznih skupin ves čas vedo, kje se nahajajo sami in kje se nahaja njihovo moštvo. Poleg 
tega pa seveda, da čim prej ugotovijo kje se nahaja ponesrečeni/pogrešani. Če teh podatkov 
nimajo, se lahko reševanje zavleče in do ponesrečenca morda ne pridejo pravočasno. (Iskalna 
intervencija, b.d.) 

Pri iskalni akcijah sodelujejo: 

 center za obveščanje (112) 

 vodja reševanja 

 vodje posameznih skupin 

 posamezniki, vodniki službenih psov 

 baza, operater, zapisnikar 

Center za obveščanje vključuje profesionalni kader, ki vodi obveščanje tekom celotne akcije. 
Skrbi za grobo usmerjanje celotne intervencije, preverja in zbira informacije, skliče moštvo, 
helikopter itd. Še posebej pomembno je, da vodja akcije seznani z vsemi potrebnimi 
informacijami, na podlagi katerih si ta poskuša ustvariti čim boljšo predstavo o nastali situaciji.  

Vodja reševanja opravi neposredni pogovor z ljudmi, ki so povezani z dogodkom in katerih 
informacije bi lahko pomagale pri uspešnosti akcije. Poleg tega zbere najpomembnejše podatke 
in sestavi kratko »zgodbo« o dogodku. Glede na to se odloči koliko in katere reševalce 
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potrebuje, določi vodje skupin, klicne znake in način komunikacije. Posamezne skupine razdeli 
glede na območja na terenu. Skupaj z vodjami skupin izdelajo načrt iskanja (prioritetna 
območja), način iskanja in določijo moštva na posameznih področjih.  

Operater in pomočnik vodita zapisnik in podatke sproti vnašata v PC. Vodita že preiskana 
območja in pomembne orientacijske točke, za vsako skupino pripravita tudi karto področja in 
pripravita opremo za na teren (PC, RP, rezervno napajanje, GPS …).  

Glede na teren in moštvo vodja intervencije in vodje posameznih skupin določijo načine iskanja 
po posameznih območjih, in sicer: paralelno, spiralno ali zig – zag. Običajno kombinirajo vse 
tri načine.  
Pred odhodom vodje reševalnih skupin, reševalci in vodniki reševalnih psov preverijo vso 
potrebno opremo in naprave in trenutni položaj. Vsak odhod posameznika zapisnikar zabeleži, 
reševalec pa ga podpiše. V iskalnih akcijah običajno sodeluje veliko ljudi. V primeru zapleta 
moramo nujno vedeti, kje se katera skupina nahaja in kdo je v njej. Center in Baza se povežeta 
z vsemi sodelujočimi, reševalci pa se javljajo ko pride do izrednega dogodka (najdba predmeta, 
osebe) in ko zapuščajo svoje območje. Vsako gibanje izven dogovorjenega območja, mora biti 
odobreno s strani vodje skupine in o tem obveščena Baza. Operater kliče reševalce ciklično in 
vnaša sporočene trenutne položaje v navigacijski program. Iskanje lahko zaključi ali prekine 
samo vodja intervencije. Po končani intervenciji operater takoj začne z urejanjem podatkov. Ob 
povratku v bazo se mora vsak reševalec osebno zglasiti pri operaterju oz. zapisnikarju in s 
podpisom potrditi svoj prihod, oddati GPS za prenos podatkov in dodati morebitne koristne 
informacije. (Iskalna intervencija, b.d.) 

 

2.6 Ukrepanje ob nesreči 

»Če se zgodi nesreča smo dolžni takoj in učinkovito pomagati v skladu s svojim znanjem in 
možnostmi. Pri tem sebe in tovarišev ne smemo spravljati v življenjsko nevarnost. Pomagajmo 
s skupnimi močmi in ohranimo razsodnost, preudarnost in mirnost.« (Bobovnik idr., 2012, str. 
159) 

Ukrepanje ob nesreči (Bobovnik idr. 2012): 

– Ohranimo mirnost in zbranost in ukrepajmo strokovno pravilno. 
– Presodimo, kaj je v danem trenutku največja nevarnost in kaj lahko storimo. 
– Poškodovanca zavarujemo pred nadaljnjimi poškodbami. 
– Poškodovancu nudimo prvo pomoč. 
– Poškodovanca zavarujemo pred vremenskimi vplivi.  
– Glede na možnosti se odločimo, ali bomo pomoč poklicali, poslali ponjo ali sami 

transportirali poškodovanca do zdravniške oskrbe.  

»Na pomoč v večini primerov pokličemo z mobilnim telefonom. V nekaterih planinskih kočah 
so nameščene UKV radijske postaj, s katerimi lahko v dvosmerni komunikaciji (način pritisni 
in govori - PTT) neposredno vzpostavimo povezavo z regijskimi centri za obveščanje. V 
komunikaciji moramo biti čim bolj kratki in natančni.« (Alpiročnik, b.d.) 
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Naše sporočilo o gorski nesreči mora zajemati podatke (Bobovnik idr. 2012): 

– KDO je poškodovanec, 
– KAJ se je zgodilo, 
– KJE se je zgodilo, 
– KDAJ se je zgodila nesreča, 
– KAKŠNO je stanje in število poškodovancev, 
– razmere ba kraju nesreče (posebnosti v terenu, možnost pristanka helikopterja, 

posebnosti v vremenu), 
– kdo obvešča o nesreči.  

Ko opisujemo lokacijo se izogibajmo lokalnim imenom, če ta niso zabeležena na uradnih 
zemljevidih. Sogovorniku na drugi strani sporočimo zadnjo znano točko ali izhodišče ter smer 
oziroma končni cilj. Zelo pomaga tudi približna višina. Ko se zgodi nesreča bodimo pozorni 
tudi na varčevanje energije na mobilnem telefonu. To pomeni, da izklopimo vse nepotrebne 
aplikacije, saj ne vemo koliko časa ga bomo še potrebovali. Če trenutno nimamo signala, lahko 
poskusimo tudi s kratkim sms sporočilom na 112 v katerem strnemo vse pomembne 
informacije. (Alpiročnik, b.d.) 

Če telefona nimamo na voljo in v bližini ni prisotnih ljudi, ki bi lahko poiskali pomoč, 
uporabimo svetlobne (čelna svetilka, zrcalo, ogenj) ali zvočne signale (piščalke so med 
drugim  na veliko nahrbtnikih že integrirane v naramnicah). Dogovorjeni znak za klic na pomoč 
je 6 piskov ali svetlobnih intervalov na minuto. Torej 6 zaporednih piskov ali svetlobnih 
intervalov na 10 sekund, nato počakamo 3 minute in postopek ponovimo. Za odgovor je 
dogovorjen znak 3 piski ali svetlobni intervali na minuto. Torej 3 piski ali 3 svetlobni intervali 
vsakih 20 sekund. Tak odgovor pomeni, da so nas slišali. Če ne gre drugače, zapustimo 
poškodovanega in peš odhitimo v dolino po pomoč. (Alpiročnik, b.d.) 

Za komunikacijo s helikopterjem obstajata mednarodno dogovorjena znaka Yes and No, ki ju 
oblikujemo z rokami po prvi črki besede: 

 

 

Slika 2: Mednarodno dogovorjena znaka za komunikacijo s helikopterjem (Association of 
Canadian Mountain Guides, b.d.) 
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Če ste v bližini nesreče, se pri reševanju s helikopterjem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih 
umaknite na varno razdaljo. Helikopter lahko zaradi močnega vetra povzroči izgubo ravnotežja 
in padajoče kamenje ter dvig manjših delcev.  

Če reševalna intervencija poteka na snežnem plazu, se temu območju izognite, razen če vas 
GRS prosi za pomoč. S prisotnostjo dodatnih (vaših) digitalnih pripomočkov lahko motite 
delovanje plazovnih žoln ter RECO naprav, zabrišete morebitne sledi in s tem zavedete 
reševalne pse pri iskanju.  

Med reševalno intervencijo so vsi nepotrebni opazovalci nezaželeni. Neprimerno in neetično je 
tudi fotografiranje ponesrečenca in poteka intervencije ter objavljanje fotografij in posnetkov 
na družabnih omrežjih.  

 Če smo na kraju, kjer reševanje ni možno in moramo v dolino priti sami, se poslužimo 
improvizacije. Za imobilizacijo udov lahko uporabimo pohodne palice, pohodne palice, 
plazovne sonde in lopate, opore iz nahrbtnikov, zvite podloge za spanje, veje ipd. Enako velja 
za zasilno transportno sredstvo. Lahko ga napravimo iz podlog za ležanje, pohodnih ali 
šotorskih palic, cepinov, vrvi itd. V mislih moramo imeti dejstvo, da kar koli bomo naredili, bo 
boljše kot da ne naredimo nič. (Alpiročnik, b.d.) 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Živimo v državi z velikim deležem gorskega sveta. Ker sta izletništvo in pohodništvo na naših 
tleh zelo priljubljeni dejavnosti, v gore zahaja veliko število ljudi, med drugim tudi otrok. V 
gorskem svetu se lahko srečamo z nevarnostmi, ki izhajajo iz narave ali iz nas samih, le te pa 
lahko privedejo tudi do nesreče. V raziskavi so nas zanimale nesreče osnovnošolcev v 
slovenskem gorskem svetu za obdobje od leta 2006 do leta 2019. Pri zbiranju podatkov o 
nesrečah po posameznih spremenljivkah nam je služil dokument GRS, kjer so gorski reševalci 
po naprej določenih spremenljivkah sproti vnašali posamezne nesreče.  

Namen naše raziskave je ugotoviti najpogostejše vzroke in okoliščine za nastanek nesreč 
osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu. Poleg tega pa želimo ugotoviti tudi povezanost 
nekaterih spremenljivk kot kritičnih dejavnikov za nastalo nesrečo. 

 

3.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Osrednji cilj raziskave je: 

Ugotoviti najpogostejše vzroke in okoliščine za nastanek nesreč osnovnošolcev v slovenskem 
gorskem svetu. 

Na podlagi zgoraj zapisanega cilja smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kaj so najpogostejši vzroki za nesreče osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu? 
2. Ali se posamezni vzroki gorniških nesreč osnovnošolcev po pogostosti med seboj 

razlikujejo? 
3. Katera skupina osnovnošolcev je po starosti in spolu najbolj rizična? 
4. V katerem letnem času, razmerah in zahtevnosti poti se zgodi največ nesreč? 
5. Ali se več nesreč zgodi na organiziranih ali na neorganiziranih izletih v gore?  
6. Ali je večji delež nesreč posledica subjektivnega ali objektivnega izvora?  

 
 

3.3 Metode dela 

Za raziskavo smo izbrali kvantitativni raziskovalni pristop. Pri tem bomo uporabili deskriptivno 
metodo raziskovanja.  
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3.3.1 Vzorec merjencev 

Vzorec zajema vse osnovnošolce obeh spolov, starih od 6 do 15 let ne glede na državljanstvo, 
ki so se v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2019 poškodovali ali izgubili v slovenskem gorskem 
svetu. Vzorec skupaj šteje 240 merjencev. Od tega je 56,3 % vzorca moškega spola (135 
osnovnošolcev) ter 43,8 % vzorca ženskega spola (105 osnovnošolcev).  

 

 

Graf 1: Vzorec merjencev po spolu 

 
Starostna sestava vzorca je sledeča: 

– 6 let: 12,1 % (29 osnovnošolcev) 
– 7 let: 7,1 % (17 osnovnošolcev) 
– 8 let: 5,4 % (13 osnovnošolcev) 
– 9 let: 5,8 % (14 osnovnošolcev) 
– 10 let: 15,4 % (37 osnovnošolcev) 
– 11 let: 6,7 % (16 osnovnošolcev) 
– 12 let: 8,8 % (21 osnovnošolcev) 
– 13 let: 11,7 % (28 osnovnošolcev) 
– 14 let: 12,1 % (29 osnovnošolcev) 
– 15 let: 15 % (36 osnovnošolcev) 

 
Vzorec vključuje osebe, za katere je bila poklicana GRS. Podatke o poškodovanih ali 
izgubljenih smo pridobili na podlagi evidence nesreč Gorske reševalne službe Slovenije. 
  

135

105

Vzorec merjencev po spolu

moški spol ženski spol
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3.3.2 Vzorec spremenljivk 

Nesreče smo obravnavali glede na spremenljivke: 

a) starost 
b) spol 
c) mesec, v katerem se je nesreča zgodila 
d) težavnost terena 
– 1. težavnostna stopnja (lahek) 
– 2. težavnostna stopnja (zahteven) 
– 3. težavnostna stopnja (zelo zahteven) 
– 4. težavnostna stopnja (plezanje) 
– 5. težavnostna stopnja (plezanje) 
– 6. ali višja težavnostna stopnja (plezanje) 
– ni navedeno 
e) vrsta dejavnosti (hoja po markirani poti, hoja po brezpotju, gorsko kolesarjenje, alpsko 

smučanje, plezanje in drugo) 
f)   nadmorska višina (do 1000 m, od 1000 m do 1600 m, nad 1600 m, ni navedeno) 
g) vzrok nesreče (bolezen, dehidracija, neugodne vremenske razmere, izčrpanost, 

padajoče kamenje, padec, strela, zakasnitev, zašel in drugo) 
h) vrsta vzroka (subjektivni, objektivni) 
i) organiziranost izleta (neorganizirana skupina oziroma izlet, organizirana skupina 

oziroma izlet, plezalna naveza, posameznik in drugo) 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali z analizo dokumentov. Pri tem je kot vir služil dokument (interna poročila 
intervencij GRS). Podatki o nesrečah so se zbirali v skupen dokument, in sicer v obdobju od 1. 
1. 2006 do 31. 12. 2019. Evidenco nesreč je vodila Gorska reševalna služba Slovenije. Podatki, 
ki so zabeleženi, so bili beleženi po nesreči, pri kateri je morala posredovati GRS na podlagi 
več spremenljivk (vrsta terena, nadmorska višina, spol itd.). Po enakih spremenljivkah smo 
oblikovali raziskovalna vprašanja. Instrument je standardiziran za vse intervencije GRS. 
Dokument ima tudi druge merske karakteristike. Objektivnost in zanesljivost dokumenta 
zagotavlja standardiziran način beleženja podatkov, občutljivost pa velik vzorec 
osnovnošolcev. Prav tako je bila zagotovljena tudi veljavnost, saj se je vsebina pridobljenih 
podatkov nanašala na cilje raziskave in raziskovalna vprašanja.  

 

3.3.4 Metode obdelave podatkov 

Podatki so računalniško obdelani s statističnim programom SPSS. Izračunani sta absolutna (f) 
in relativna (f %) frekvenca. Za prikaz razlik med spremenljivkami, opisanimi v poglavju 
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Vzorec spremenljivk, pa smo uporabili kontingenčne tabele. Kjer pogoji za Hi-kvadrat preizkus 
niso bili izpolnjeni, smo za izračun razlik uporabili Kullbackov 2Î  preizkus. 

 

3.4 Rezultati raziskave in interpretacija 

Rezultate raziskave smo najprej predstavili po posameznih spremenljivkah: leto nesreče, 
starost, spol, mesec, težavnost terena, vrsta dejavnosti, nadmorska višina, vzrok nesreče, vrsta 
vzroka (objektivni/subjektivni) ter organiziranost izleta. Nato pa še glede na soodvisnost med 
spremenljivkami: vzrok–obdobje (leto), vzrok–mesec, vzrok–vrsta težavnosti ter vzrok–vrsta 
dejavnosti. 

3.4.1 Število ponesrečenih osnovnošolcev po posameznih letih 

Glede na to, da vsako leto v gore zahaja več ljudi (Ogrin, 2021) smo pričakovali, da bo z leti 
naraščalo tudi število nesreč. Vendar pa je iz grafa 2 razvidno, da število nesreč osnovnošolcev 
z leti niha. Pri tem še posebej izstopa leto 2007 s 40 nesrečami. Najmanj nesreč pa so zabeležili 
v letu 2014 in sicer 8 nesreč. Vzrok za porast števila nesreč v letu 2007 zagotovo tiči v 
enkratnem dogodku, nesreči v kateri je bilo udeleženih kar 22 otrok.  

 

 

Graf 2: Število ponesrečenih osnovnošolcev po posameznih letih 

V iskanju vzroka za nihanje števila nesreč po letih, smo število nesreč želeli primerjati s 
številom obiskovalcev gora. Ker ta podatek ni znan, smo število nesreč primerjali s številom 
članov Planinske zveze Slovenije (PZS, 2020).  
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Graf 3: Primerjava števila članov PZS in števila nesreč osnovnošolcev 

Ugotovili smo, da je tudi število članov PZS v letu 2014 najnižje. Vzrok za padec števila nesreč 
bi torej lahko bil tudi v zmanjšanem obisku gora, kjer predpostavimo, da se padanje in 
naraščanje števila članov PZS ujema s padanjem in naraščanjem števila vseh obiskovalcev gora. 

Še bolj reprezentativna in smiselna bi bila primerjava s številom osnovnošolcev, ki so člani 
PZS, vendar ta podatek ni javno dostopen.  

 

3.4.2. Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na mesec nesreče 

Predvidevali smo, da se bo največ nesreč zgodilo poleti (v mesecih junij, julij, avgust in 
september), saj je hoja v gore takrat, kot izpostavi tudi Drab (2000), tehnično manj zahtevna in 
posledično dostopna več ljudem.  
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Graf 4: Število ponesrečenih glede na mesec nesreče 

Iz grafa 4 je razvidno, da se je največ nesreč res zgodilo v poletnem času in sicer v mesecih 
junij (9,6 %), julij (16,7 %), avgust (26,7 %) ter september (20,8 %). Pri tem najbolj izstopa 
avgust. Razlog je najverjetneje v tem, da poleti že na splošno v gore hodi največ ljudi in 
posledično tudi otrok. Hoja v gore takrat ni tako tehnično zahtevna kot pozimi.  

Tudi Drab (2000) opozori na to, da je hoja v zimskih razmerah mnogo bolj zahtevna, zato 
se je loti veliko manj ljudi. Pozimi so temperature nižje, orientacija je bolj zahtevna, 
pojavijo se mnoge nevarnosti (plazovi, opasti …). Poleg tega za gibanje v gorskem svetu 
pozimi potrebujemo tudi dodatno opremo (cepin, dereze, plazovni trojček). Seveda moramo 
to opremo znati tudi pravilno uporabljati. Koče so pozimi običajno zaprte, prav tako so 
zasnežene tudi ceste do izhodišč za določene vrhove, kar nam lahko pohod podaljša tudi za 
nekaj ur. Poleg naštetega je pozimi zaradi udiranja snega za gibanje v gorah potrebna dobra 
kondicija. (Drab, 2000) Če dodamo še to, da je pozimi dan krajši, ni čudno, da veliko več 
ljudi obiskuje gore poleti. Takrat so gore bolj dostopne širši množici ljudi.  

Na tem mestu bi opozorili, da je včasih glede na teren tudi poleti za vzpon ali sestop 
potrebna zimska oprema. Sneg se na nekaterih območjih zadrži čez celo leto. Ob 
pomanjkljivi opremi so lahko snežišča tudi usodna.  

Poleg vsega navedenega pa so junij, julij in avgust tudi meseci, v katerih imajo otroci šolske 
počitnice. Veliko otrok se takrat odpravi v gore z družino ali pa obiščejo gore v okviru 
planinskih in športnih taborov, kolonij itd.  

Prav tako je opazen rahel porast nesreč v decembru in januarju. K tem prispevajo padci pri 
smučanju, sankanju in ostalih zimskih športih na organiziranih in neorganiziranih izletih.  
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Najmanj nesreč se zgodi februarja in novembra. Gre za prehodna meseca med zimsko in 
letno sezono, ko ni več oz. še dovolj snega za udejstvovanje v zimskih športih in je teren še 
preveč snežen za poletne aktivnosti v gorah v kopnem terenu.  

3.4.3 Število ponesrečenih osnovnošolcev po starosti 

Zanimalo nas je, ali so določene skupine otrok glede na starost bolj rizične kot druge. 
Predpostavljali smo, da bo najbolj rizična starostna skupina omejena na starejšo populacijo (13 
do 15 let). Takrat so otroci bolj drzni, iščejo pozornost skupine in tako hitro precenijo svoje 
sposobnosti. (Šček, 1999) 

 

Graf 5: Število ponesrečenih osnovnošolcev po starosti 

Kot smo predvidevali, se je največ nesreč zgodilo starejšim otrokom. Iz grafa 5 lahko 
razberemo, da se je največ nesreč zgodilo osnovnošolcem, starim 10 let (15,4 %). Z razliko 0,4 
% sledi starost 15 let. Najmanj nesreč se je zgodilo otrokom starim 8 let (5,4 %). Vidno je 
sorazmerno naraščanje števila nesreč od 8. do 15. leta starosti z izjemo 10. leta starosti. To 
izjemo je potrebno izpostaviti in dodatno obrazložiti. Povprečje nesreč v tem letu močno dvigne 
enkratni dogodek. Šlo je za padajoče kamenje, ki je povzročilo nesrečo kar 22 otrok starosti 10 
let. Če tega dogodka ne bi bilo, bi število nesreč naraščalo sorazmerno s starostjo. Torej, če bi 
ta dogodek izvzeli iz analize, bi za starost 9 let beležili 6,42 %, za starost 10 let 6,88 % in za 
starost 11 let 7,34 %, kar bi potrdilo tezo o enakomernem naraščanju števila nesreč s starostjo. 
Razloge o naraščanju števila nesreč s starostjo bi lahko iskali v več vzrokih. Kot izpostavi tudi 
Šček (1999) s starostjo otroci večinoma postajajo vedno bolj drzni. Prav tako je prisotna tudi 
želja po dokazovanju, ki bi bila lahko povod za lahkomiselno dejanje v gorskem svetu. Drugi 
razlog bi lahko iskali v tem, da kot trdi Stritar (2019) z leti starši/vodje skupin otroke vodijo na 
zahtevnejše izlete, kjer je nevarnost pred nesrečo zaradi težavnosti terena večja. Stritar (2019) 
opredeli priporočljivo težavnost terena za otroke, stare od 12 do 16 let kot hojo ali plezanje po 
malo zahtevni ali zmerno zahtevni zavarovani plezalni poti ob varovanju. 
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Opozori tudi na to, da moramo cilj prilagoditi zmožnostim in sposobnostim najšibkejšega člana 
skupine. Te so deloma odvisne od otrokove starosti, deloma pa nanje vplivajo tudi otrokove 
naravne in pridobljene gibalne sposobnosti, vaja in motivacija. (Stritar, 2019) 

Pri izbiri cilja je pomembno tudi, da izberemo cilj, ki smo mu tudi sami kos. Poleg tega pa 
seveda tudi vsi ostali udeleženci izleta oz. pohoda. Otroci se običajno hitreje utrudijo, zato 
moramo med hojo večkrat počivati. Predolgi in prehudi podvigi se lahko otrokom zamerijo in 
naslednjič ne bodo hoteli več v gore. Prilagajati pa moramo tudi tempo hoje. Šestletni otroci 
navadno hodijo še enkrat počasneje kot odrasli. Običajno so otroci od tretjega do šestega leta 
odlični in potrpežljivi hodci. Kasneje pa se lahko pojavi pomanjkanje motivacije, v hoji ne 
vidijo pravega smisla, hitreje se prestrašijo, podvomijo v sposobnosti vodje skupine oz. staršev. 
(Stritar, 2019) 

 

3.4.4 Število ponesrečenih osnovnošolcev po spolu 

Pričakovali smo, da bo ponesrečenih več dečkov, saj so ti običajno bolj nagnjeni k 
dokazovanju in večji drznosti. To tezo smo oblikovali na podlagi opredelitve motivov za 
ukvarjanje s planinstvom (Skumavc, 2011), ki so podrobneje razdelani v nadaljevanju.  

 

Graf 6: Število ponesrečenih osnovnošolcev po spolu 

Iz grafa 6 je razvidno, da je večji delež poškodovanih moškega spola (56,3 %). Če podatek 
primerjamo z ugotovitvami, ki jih je v analizi gorniških nesreč osnovnošolcev v slovenskem 
gorskem svetu dobila Šček (1999) vidimo, da se je tudi v obdobju od leta 1960 do leta 1998 
poškodovalo več dečkov (62,7 %), kot deklic. Podobne ugotovitve je za obdobje 1988 do 
1995 dobil tudi Golnar (1997), vendar moramo opozoriti, da je v njegovi raziskavi zajeta 
vsa starostna populacija. Svoje ugotovitve je podprl z podatki, da v gore povprečno hodi 
več moških, kot žensk. (Golnar, 1997)  

56,30 %

43,80 %

Število ponesrečenih glede na spol

moški ženski



43 
 

Večjo pojavnost nesreč dečkov smo skušali povezati z motivi za ukvarjanje s planinstvom. 
»Tudi vprašanje, kateri motivi privedejo ljudi do tega, da se udeležujejo organiziranih 
planinskih izletov, je zelo pomembno.« (Bobovnik idr., 2012, str. 89) Motivi močno 
vplivajo na pričakovanja in vedenje posameznika (udeleženca pohoda) ter prek tega na 
odzivanje v različnih situacijah. (Bobovnik idr., 2012)  

Ti se glede na spol nekoliko razlikujejo. Skumavc (2011) je motive za ukvarjanje s 
planinstvom in pohodništvom med dečki in deklicami primerjala v raziskavi, v katero je 
vključila 1119 dečkov in deklic iz različnih slovenskih osnovnih šol, ki so v letih 2007–
2010 obiskovali drugi, tretji, četrti ali peti razred. Ugotovila je, da so vsi na visoko mesto 
uvrstili motive, kot so: telesna pripravljenost, zdravje in pristnejši stik z naravo. Pri 
določenih motivih pa pride do razlik med spoloma.  

Nekateri motivi, ki so bolj značilni za dečke (Skumavc, 2011): 

– boljši od drugih  
– uveljavim med neznanci 
– borba z naravo 
– borba s seboj 
– premagovanje ovir med plezanjem 
– dekleta cenijo planince 
– silijo starši 

Nekateri motivi, ki so bolj značilni za deklice (Skumavc, 2011): 

– romantika gora 
– pripadam goram 
– se osvobajam skrbi 
– doživim kaj novega 
– pozabim, kar me moti 
– dobro počutje 
– aktiven počitek 

Dečki so pri motivih, kjer se lahko dokazujejo pred drugimi, pred samim seboj ali pred naravo 
označili višjo vrednost. (Skumavc, 2011) Večje število nesreč dečkov bi tako lahko pojasnili 
tudi motivi, ki jih pri obiskovanju gora vodijo in način skozi katerega se izražajo. Motivi, ki so 
bolj značilni za dečke, bi se lahko odražali v bolj drznem obnašanju in preizkušanju meja, kar 
lahko v določenih okoliščinah poveča možnost nesreče.  

Skupino na planinskem (še posebej lažjem) izletu praviloma sestavljajo udeleženci z zelo 
raznolikimi motivi, ki so si velikokrat tudi nasprotujoči. Pomembo je, da vodnik skupine čim 
prej spozna prave motive udeležencev izleta in tako predvidi načine komuniciranja in odnosa z 
vsakim posameznikom. (Bobovnik idr., 2012) 
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3.4.5.  Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na težavnost terena 

Čeprav bi pričakovali, da se bo največ nesreč zgodilo na težjem terenu, rezultati kažejo drugače. 

 

 

Graf 7: Število ponesrečenih glede na težavnost terena 

Graf 7 prikazuje število ponesrečenih glede na težavnost terena. Največ nesreč (42,9 %) se 
zgodi na terenu 1. težavnostne stopnje. Torej pri hoji po lahki poti ali brezpotju. Sledi 2. 
težavnostna stopnja ter 3. težavnostna stopnja. V obravnavanem obdobju se ni zgodila nobena 
nesreča na terenu 6. težavnostne stopnje. V 36,7 % primerih pa težavnostna stopnja ni bila 
navedena.  

Čeprav je gibanje na terenu 1. težavnostne stopnje najmanj zahtevno, moramo upoštevati 
dejstvo, da se po tem terenu giblje največ otrok. Iz tega izhaja logična povezava, da se tam 
zgodi tudi največ nesreč. Poleg tega na lažjem terenu običajno nismo tako pozorni na naš korak, 
kot na zahtevnem ali zelo zahtevnem terenu. Tam smo že zaradi narave terena veliko bolj zbrani 
in previdni. Tudi vodniki so tam bolj pozorni na svoje varovance. »Ko pomislimo na vzpon z 
otroki oz. najstniki, je zelo pomembno vedeti, da razen izjemoma ne želimo preseči meje 
udobja. Nikoli pa ne smemo preseči praga (ne)varnosti, torej moramo pri načrtovanju ture 
izbrati primerno zahtevno pot, na kateri bomo lahko kontrolirali vse dejavnike nevarnosti.« 
(Jeran, 2018, str. 1) 

Pazljivi moramo biti pri izbiri zahtevnosti terena, saj lahko vsakršna nekontrolirana in nevarna 
okoliščina otroke odvrne od nadaljnjega obiskovanja v gora. Pomembno je, da zagotovimo 
zmerno, dobro pripravljeno in vodeno turo, ki bo otrokom pustila v spominu pozitivno izkušnjo. 
Prav tako ne smemo zanemariti dejavnikov, ki pripomorejo k zahtevnosti poti. Ti so: 
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izpostavljenost, strmina, dež, sneg, utrujenost, padec pozornosti itd. Ti dejavniki lahko za 
mladega pohodnika že z enim nerodnim korakom postanejo usodni. Preventivno se moramo na 
take situacije pripraviti. S seboj moramo obvezno vzeti 20-metrsko vrv, spomladi cepin in 
dereze in vedno tudi čelado – za nas in za otroke. (Jeran, 2018) 

Pri izbiri poti mora biti vodnik še posebej pozoren na to, da bodo pot zmogli vsi udeleženci 
izleta. V načrtu mora imeti tudi rezervno pot in cilj, ki bosta služila kot zasilni izhod, če se bo 
nepričakovano poslabšalo vreme ali se bodo pojavile druge težave. Pot mora vodnik obvezno 
predhodno poznati in jo pred izletom prehoditi sam. (Bobovnik idr., 2012) 

 

3.4.6 Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na vrsto dejavnosti  

Poleg naštetih spremenljivk smo želeli ugotoviti tudi vrsto dejavnosti, pri kateri se zgodi največ 
nesreč.  

Tabela 5: Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na vrsto dejavnosti 

Vrsta dejavnosti Št. ponesrečenih Št. ponesrečenih v % 
Alpsko smučanje 5 2,1 
Gorsko kolesarjenje 6 2,5 
Letenje z zmajem, balonom 
ali padalom 

1 0,4 

Planinstvo (brezpotje) 30 12,5 
Planinstvo (hoja po poti) 118 49,2 
Plezanje  4 1,7 
Promet  2 0,8 
Vodne aktivnosti 5 2,1 
Delo 1 0,4 
Druge športne in 
rekreacijske aktivnosti 

20 8,3 

Drugo 48 19,9 
Skupaj 240 100,0 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da se skoraj polovica največ nesreč (49,2 %) zgodi med planinstvom, 
natančneje med hojo po poti. Čeprav planinstvo med naštetimi dejavnostmi ne velja za najtežjo 
in najnevarnejšo aktivnost, pa se v njej udejstvuje največ ljudi. Če bi želeli ugotoviti, katera 
dejavnost je v resnici najnevarnejša, bi bilo veliko bolj reprezentativno primerjati dejansko 
število otrok, ki se ukvarjajo s posamezno aktivnostjo in število nesreč pri ukvarjanju s to 
dejavnostjo. Ker ta podatek ni dostopen, moramo imeti to dejstvo v mislih ob analizi podatkov 
in pri interpretaciji.  

Na drugem mestu so po pogostosti druge dejavnosti (19,9 %). Od tega je bilo v 41 primerih 
dejavnost opredeljena samo z besedo drugo, 7 dejavnosti pa je bilo zraven opredeljenih bolj 
podrobno. Kot vrsta dejavnosti pod kategorijo drugo so bile uvrščene še dejavnosti: planinska 
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šola, družina na izletu, nočitev v gorskem stanu, plezanje na drevo, pobeg iz šole, prevoz 
obolele osebe ter turist. (osebna korespondenca - prejeto po elektronski pošti 5. 1. 2021 od 
GRZS) 

Menimo, da nekatere naštete aktivnosti (turist, družina na izletu in planinska šola) ne odražajo 
dejavnosti, ki jo je otrok opravljal medtem, ko se je zgodila nesreča, ali ki je bila povod za 
nesrečo.  

Sledi hoja po brezpotju, druge športne in rekreacijske aktivnosti, gorsko kolesarjenje, alpsko 
smučanje ter vodne aktivnosti. 

Poleg dejstva, da se z planinstvom ukvarja največ otrok in se je zato največ nesreč pojavilo pri 
tej dejavnosti, pa k temu pripomore tudi oprema, ki jo potrebujejo otroci za ukvarjanje z 
določenimi aktivnostmi. Planinstvo je bolj pogosta dejavnost tudi zato, ker je finančno bolj 
dostopna širšemu krogu ljudi, v tem primeru staršem otrok. Smučanje in gorsko kolesarjenje 
sta draga športa, ki jih marsikateri starš svojim otrokom ne more nuditi. Zato sta ta dva in 
podobni športi dosegljivi ožjemu krogu otrok.  

Zanimiva je primerjava nesreč po dejavnostih z ugotovitvami Ščekove (1999), ki je v 
diplomskem delu analizirala nesreče osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu od leta 1960 
do leta 1998. Ugotovila je, da se največ nesreč (23,44 %) pripetilo med smučanjem, kot 
posledica padca. Če primerjamo njene ugotovitve z našimi, se bistveno razlikujejo. Razlog je v 
tem, da je bila takrat GRS v večinoma v celoti zadolžena za ukrepanje ob nesrečah na urejenih 
smučiščih, danes pa je na smučiščih druga ekipa dežurnih reševalcev, GRS pomaga pri nesrečah 
na smučiščih le izjemoma.  

Najmanj nesreč se je zgodilo pri delu nesreča otroka pri delu (1 nesreča) ter pri letenju z 
zmajem, balonom ali padalom (1 nesreča). Gre za precej specifični aktivnosti, zato je najnižje 
število nesreč tu pričakovano.  
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3.4.7  Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na nadmorsko višino 

Pričakovali bi, da se zaradi zahtevnosti terena število nesreč veča z nadmorsko višino, vendar 
temu ni tako.  

 

Graf 8: Število ponesrečenih glede na nadmorsko višino 

Pravzaprav je ravno obratno. Ob pogledu na graf 8 ugotovimo, da se največ nesreč zgodi 
na terenu do 1000 m nadmorske višine (38,6 %), potem pa z naraščanjem višine število 
nesreč pada. Za 8,3 % nesreč podatek o nadmorski višini ni bil naveden.  

Kot smo že omenili, smo kategorije za določitev višine določili glede na poimenovanja 
višinskih pasov (Vojvoda, 1996). Največ nesreč se torej zgodi v območju hribovij in gričevij 
(od 500 do 1000 metrov nadmorske višine), sledi območje sredogorja (od 1000 do 1600 
metrov nadmorske višine) ter kot zadnje območje visokogorja (nad 1600 metrov nadmorske 
višine).  

Čeprav je teren v območju hribovij in gričevij najmanj zahteven (listnati gozd), pa se največ 
nesreč na tem območju najbrž zgodi iz podobnega razloga, kot smo ga omenili že pri ostalih 
spremenljivkah. Na tem terenu se giblje največ otrok, zato je iz statističnega vidika na tem 
območju večja verjetnost, da se tu zgodi tudi največ nesreč. Zagotovo bi se v visokogorju 
(območje rušja, travnikov in skalovja) zgodilo več nesreč, če bi tja zahajalo enako število 
otrok, kot v hribovja in gričevja. Tudi tu bi bilo smiselno narediti primerjavo števila nesreč 
z dejanskim obiskom tega območja.  
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3.4.8  Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na vzrok intervencije  

Za nas najpomembnejša spremenljivka pa je vzrok nesreče. Torej kaj najpogosteje privede 

do nesreče in kako se temu v bodoče izogniti.  

 

 

Graf 9: Število ponesrečenih glede na vzrok nesreče 

Iz grafa 9 je razvidno, da je najpogostejši vzrok nesreče padec (31,7 %) (v to kategorijo spada 
tudi zdrs). Sledijo izgubljeni, torej da je planinec zašel, kar je sprožilo reševalno ali iskalno 
akcijo. Nato sledijo bolezen, padajoče kamenje, zakasnitev, drugo, izčrpanost, neugodne 
vremenske razmere, strela in dehidracija. Pod drugo smo uvrstili zapise, ki si bili kot vzrok 
nesreče že v osnovi določeni kot drugo. Dodali pa smo tudi redke primere vzrokov, za katere 
ni bilo smiselno oblikovati novih kategorij ali so bili zapisi nejasni in niso odražali vzroka 
nesreče. Sem smo tako uvrstili zapise vzrokov: dehidracija, delo, kolesarjenje, poškodovana 
pot, sledenje malomarnim staršem, pik ose, podhladitev, prevračanje s kajakom, prometna 
nesreča, psihične težave, nevihta, sankanje, zaradi žuljev otečena noga in visoka temperatura 
(osebna korespondenca - prejeto po elektronski pošti 5. 1. 2021 od GRZS). 

Tudi tukaj bi izpostavili, da nekaj zapisov ne ustreza kategoriji vzrok nesreče (nevihta, 
kolesarjenje, sankanje).  

Skladno z našimi ugotovitvami za nesreče osnovnošolcev, tudi za celotno starostno populacijo 
velja, da sta najpogostejši vzrok za nesreče po podatkih GRS padec in zdrs. Šele nato sledijo 
ostali vzroki. Pri tem pa je pomembno, da si jih znamo ustrezno razlagati. »Ni samo en vzrok 
pripeljal do nesreče; planinec je lahko padel zato, ker je bil slabo opremljen in telesno 
nepripravljen in mu je spodrsnilo na spolzki poti. Tudi padec si je potrebno primerno razlagati, 
saj poznamo različne vrste padcev, od tistega, ko se spotakneš v skalo ob poti, pa do najhujših, 
ki se končajo pod steno.« (Glavnik idr., 2021, str. 246)  
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Nekaj nasvetov za preprečitev padca in zdrsa (Glavnik idr., 2021): 

– hodimo po poti in ne ubirajmo bližnjic, 
– nikoli ne stopajmo na povsem stegnjeno nogo, 
– čim večja je strmina, tem krajši naj bodo koraki, 
– pri hoji po poteh stopajmo po sredini poti, 
– ne prečimo snežišč brez ustrezne opreme. 

V primeru, da nam vseeno zdrsne, moramo ohraniti mirno kri in takoj ukrepati. Obrnemo 
se na trebuh in se začnemo zaustavljati z rokami in nogami. Na ta način se lahko 
zaustavljamo le med drsenjem, ko nas začne prevračati in vrteti je zaustavljanje skoraj 
nemogoče. V tem primeru se skušamo obrniti na trebuh, saj je zaustavljanje možno le v tem 
položaju. (Glavnik idr., 2021) 

Ker se osnovnošolci običajno ne udeležujejo tur, kjer bi bil potreben cepin in dereze, bomo 
zaustavljanje v snegu s cepinom izpustili.  

Precej velik delež nesreč (24,6 %)  je tudi posledica izgube orientacije oz. kot je navedeno 
v spremenljivkah zašel. Preden začnemo z orientacijo v gorah, bi izpostavili dejstvo, da je 
v gorah otrok pod odgovornostjo odraslega, ki ga vodi v gore, pa naj bo to starš ali vodja 
skupine. To pomeni, da je za izgubo otroka v resnici kriv odrasel. V enem primeru se lahko 
izgubi cela skupina z vodnikom na čelu, v drugem primeru pa se en otrok odcepi od skupine 
in se izgubi sam. Oba primera lahko z ustreznim ravnanjem preprečimo.  

Kot vodja enega, dveh ali skupine otrok, moramo biti pozorni na vse udeležence na turi. V 
primeru vodenja skupine otrok na splošno velja, da morata biti ves čas zagotovljena nadzor 
in varnost slehernega udeleženca. Zato sta pri izletih v gore priporočljiva dva odrasla 
spremljevalca in tvorba manjših skupin. (Stritar, 2019) Krpač (1999) poudari tudi 
pomembnost homogenosti skupin, saj v nasprotnem primeru posameznik ali del skupine 
lahko precej zaostane za drugimi. Vodnik je tako razpet med hitrejšimi in tistimi, ki takega 
tempa hoje ne zmorejo. Tu se lahko pojavi težava z nadzorom nad celotno skupino.  

Druga težava, ki se lahko pojavi pa je, da se izgubi celotna skupina oz. da se izgubi vodnik 
(ali starš) s celotno skupino. V izogib temu je pomembno, da se na turo dobro pripravimo 
in da poznamo osnove orientacije, ki nam pomaga pri iskanju prave poti. Pri tem si 
pomagamo s pripomočki, kot so karte oz. zemljevidi, vodniki (knjige), kompas, višinomer, 
GPS, itd. Pri tem je pomembno, da pripomočke znamo pravilno uporabljati. Prav tako pa se 
lahko orientiramo tudi s pomočjo narave. Smeri neba lahko določimo na več načinov (Drab, 
2000):  

Po soncu 

Opazujemo gibanje sonca od jutra (vzhoda) do večera (zahoda). 

Po senci palice 

Senca palice, ki je zapičena navpično v tla kaže ob 6h na zahod, ob 12h na sever, ob 18h pa 
na vzhod.  
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Z uro na kazalce in soncem ali luno 

Mali urin kazalec obrnemo proti soncu. Razpolovišče kota med malim kazalcem in številko 
12 na uri, nam kaže jug.  

Po zvezdah 

Zvezda severnica se ne premika in stoji točno v smeri severa. Najdemo jo lahko s pomočjo 
ozvezdja Veliki voz. Od njega je oddaljena 5 dolžin zadnjih dveh zvezd v velikem vozu.  

Osnove orientacije lahko naučimo tudi otroke in tako združimo prijetno s koristnim. 
Popestrimo turi in jih naučimo zelo uporabnih znanj v primeru, da se kdaj izgubijo. Pametno 
je, da se z otroki pred turo dogovorimo kaj naj storijo v primeru, da se izgubijo. Kjer niso 
več gotovi, da hodijo po pravi poti je bolje, da počakajo, kot da sami iščejo pot in se pri tem 
še bolj izgubijo ali poškodujejo.  

Izpostavili bomo še vzroka bolezen in padajoče kamenje, ki se pojavita dokaj pogosto.  

Otrokov organizem se močno razlikuje od odraslega. Razlike v sestavi in delovanju 
otrokovega organizma so povezane tudi s specifikacijo poškodb in bolezenskega dogajanja. 
Mlajši je otrok, bolj nespecifična je njegova reakcija na bolezen ali poškodbo. Zaradi 
anatomskih posebnosti in pogostih obolenj respiratornega trakta so pogosto v ospredju 
težave z dihanjem, opozorijo Glavnik idr. (2021). Reševalci se pogosto srečujejo s 
poslabšanjem astme, velik pa je tudi delež otrok z alergičnimi reakcijami. Ker imajo otroci 
običajno zdravo srce, hujših obolenj srca ne pričakujemo. (Glavnik idr., 2021) 

Tudi padajoče kamenje je v gorah pogost pojav. Na tem mestu bi izpostavili enkratni 
dogodek, ki je močno dvignil povprečje padajočega kamenja kot pogostega vzroka za 
nesrečo. Leta 2007 se je kar 22 otrok ponesrečilo zaradi padajočega kamenja (osebna 
korespondenca - prejeto po elektronski pošti 5. 1. 2021 od GRZS). Najbrž je šlo za kameni 
plaz, ki je v gorah redek pojav. Nastopi lahko po večjih deževjih ali potresih. Pogostejši 
pojav pa je v splošnem padajoče kamenje. Lahko ga povzročijo temperaturna nihanja ali pa 
ljudje in živali. Najbolj nevarne pred padajočim kamenjem so grape in žlebovi, bolj varni 
pa smo na grebenih. Manjših količin padajočega kamenja nas lahko obvaruje čelada, pri 
večjih količinah pa le ustrezno zavetje (jama, previs ipd.). (Drab, 2000)  

 

3.4.9 Število ponesrečenih glede na vrsto vzroka 

Tako kot vzrok nesreče, pa je tudi vrsta vzroka pri obravnavi nesreče pomemben podatek. 
Da nam vedeti ali bi lahko vplivali na pojavnost oz. izid nesreče, ali se je le ta zgodila 
neodvisno od našega ravnanja. Pričakovali smo, da bo večina vzrokov subjektivnega tipa.  

Najprej bomo pojasnili delitev vzrokov glede na objektivni in subjektivni vzrok.  

Pod objektivne vzroke torej uvrščamo vzroke, ki izhajajo iz okolja samega. Sem smo 
uvrstili: 

- neugodne vremenske razmere 
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- padajoče kamenje 
- strelo 

Subjektivni vzrok pa izhaja iz nas samih, naših napak, nepravilnih odločitev in dejanj. Sem 
smo uvrstili: 

- padec 
- dehidracijo 
- izčrpanost 
- zašel 
- bolezen  
- zakasnitev  

Nekaj vzrokov (kolesarjenje, padec prijatelja, prevračanje s kajakom, sankanje) nismo 
razvrstili nikamor in smo jih izključili iz obravnave, saj zanje ne moremo trditi, da gre za 
subjektivni ali objektivni vzrok. Enako smo naredili z zakasnitvijo, saj nam manjkajo 
podrobnejših podatki o specifični težavi zaradi katere je nastopila zakasnitev. Iz obravnave 
smo izključili tudi kategorijo: drugo.  

 

Graf 10: Število ponesrečenih glede na vrsto vzroka 

Ugotovili smo (graf 10), da je velika večina vzrokov subjektivnih (81,4 %). Največ otrok 
pade, pa naj gre za izgubo ravnotežja, neprimerno obutev, neustrezno postavitev stopala, 
negotov korak, spotik itd. Veliko jih zaide, kar kaže na neustrezen nadzor odraslega nad 
otroki na turi. Kot subjektivna vzroka pa se pojavita tudi dehidracija in izčrpanost. Pri tem 
gre lahko za neustrezno izbiro cilja ali poti, za premajhno količino vode na turi, prehiter 
tempo hoje itd. Vse našteto je posledica človeške neprevidnosti, neopremljenosti ali napak, 
ki izhajajo iz neizkušenosti, malomarnosti ali neznanja. Odstotek subjektivnih nevarnosti je 
v primerjavi z raziskavo Šček (1999) zelo podoben (80,1 %), kar pomeni, da nas v več 
desetletjih ni izučilo. Iz tega sledi zavedanje o pomembnosti pohodniške in gorniške 

18,60 %

81,40 %

Število ponesrečenih glede na vrsto vzroka

objektivni vzrok subjektivni vzrok
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izobrazbe v strokovnem kadru in med starši, ki peljejo otroke v gore. Stritar (2019, str. 22) 
izpostavi nekaj z varnostjo povezanih pravil, ki naj bi se jih vsi odrasli, ki peljejo otroke v 
gore držali: 

– poslušajte vremensko napoved in izberite izlet primeren razmeram in sposobnostim 
vaše družine, 

– nabavite in pripravite ustrezno obleko in obutev, ki mora biti udobna, varna ter 
prilagojena vremenskim razmeram, 

– čas hoje in zahtevnost morata biti prilagojena otrokom in odraslim, 
– med hojo si privoščite več krajših počitkov, na cilju pa si privoščite daljšega na varnem 

in primernem mestu, 
– skrbite za primerno varnost otrok, svojega vznemirjenja in strahu ne prenašajte na 

otroke: ne kričite, bodite mirni in odločni, 
– če je le mogoče, za povratek izberite lažjo pot, 
– otrok ne priganjajte, temveč primerno vzpodbujajte. 

Kljub temu, da so nesreče opredeljene pod enim vzrokom, pa se moramo zavedati, da so 
nevarnosti v gorah raznovrstne in vsebujejo več med seboj povezanih vzrokov in izvorov. 
Tudi povod za nesrečo se običajno skriva v več vzrokih, med katerimi je vsaj eden 
prevladujoč oz. ključen. (Glavnik idr., 2021) Še posebej izrazita je sopojavnost različnih 
vzrokov subjektivnega izvora. Ker je človek kompleksno bitje, se tudi njegovo ravnanje 
odraža na različnih ravneh in morda sprva najbolj očiten vzrok niti ni glavni povzročitelj 
nesreče, ampak se zadaj skriva še vrsta drugih vzrokov, ki so delovali kot sprožilni dejavnih 
za nastanek nesreče.  

 

3.4.10  Število ponesrečenih osnovnošolcev glede na organiziranost izleta 

V zadnjih letih obstaja kar nekaj organizacij, ki se ukvarjajo z organizacijo planinskih 
izletov, otroci se udeležujejo pohodniških vsebin v okviru šole itd. Takrat jih oz. naj bi jih 
v gore peljali za to usposobljeni strokovni delavci. Veliko otrok pa se v gore odpravlja tudi 
s starši. Nekateri od njih oziroma večina nima strokovnega znanja s tega področja, zato nas 
je zanimalo, ali organiziranost izleta vpliva na varnost le tega oziroma, ali se več nesreč 
pojavi pod vodstvom planinskih vodnikov ali učiteljev, ali pod vodstvom staršev oz. drugih 
odraslih.  
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Graf 11: Število ponesrečenih glede na organiziranost izleta 

Kot lahko razberemo iz grafa 11, se največ nesreč (29,6 %) zgodi na neorganiziranih izletih, za 
tem sledijo organizirani izleti, posameznik, drugo ter plezalna naveza . Precej velik delež 
zajema kategorija ni navedeno (36,7 %).  

»Pri pripravah na izlet oz. pohod je izjemno pomembna usposobljenost tistega, ki izlet 
organizira. Imeti mora pedagoško-psihološke zmožnosti, nekajletne gorniške izkušnje ter 
osebnostne in organizacijske kakovosti, močno povezane s pojmom avtoritete. Pri vodenju 
izletov se namreč združujejo osebnostne lastnosti s pridobljeno formalno izobrazbo in 
konjičkom (ljubezen do gora, gorništvo, ekološki odnos do narave). To so velike zahteve, ki jih 
nima in ne zmore vsak« (Stritar, 2019, str. 27) Ravno to dokazuje graf 11, v katerem lahko 
vidimo, da se največ nesreč zgodi na neorganiziranih izletih. Torej, da izlet vodi nekdo, ki nima 
strokovnega znanja iz tega področja. Seveda je popolnoma razumljivo, da vsi starši niso in 
nikoli ne bojo planinski vodniki oz. ne bodo delali tečajev za to, da bodo svoje otroke peljali v 
gore. Pomembno je le to, da se kljub temu zavedajo nevarnosti, ki prežijo v gorah in se na turo 
ustrezno pripravijo s primerno izbiro cilja, opreme itd.  

Priporočljivo je, da pri načrtovanju izleta sodelujejo vsi udeleženci, tudi otroci. Torej pri izbiri 
cilja, namena izleta, opremo itd. Če je tura zahtevnejša je potrebna tudi predhodna priprava na 
krajših, manj zahtevnih turah. Otroke moramo seznaniti tudi s pravili obnašanja v gorah in z 
varovanjem narave. (Stritar, 2019) 

Kot smo že omenili, je pomembno, da starši (in vodniki) svoje ambicije prilagodijo otrokom. 
Stritar (2019) opozarja, da se starši nikoli ne smejo lotiti poti, ki je ne poznajo, ali ji sami niso 
kos. Ne samo fizično, ampak tudi psihično. Strah otroci hitro zaznajo in se ga navzamejo, prav 
tako so ljudje pod vplivom strahu zelo hitro nervozni in zadirčni. Poleg tega da s tem tvegamo 
varnost, na otroke prenašamo slabo voljo, ki jo bodo povezali z izletom v gore. 
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Presenetil nas je podatek, v koliko primerih (15 %) se nesreča zgodi posamezniku. Otrok ni 
dovolj zrel, da bi se v gorskem svetu gibal sam. Zato je pomembno, da odrasli poskrbijo, da do 
tega ne pride. Torej da se noben od otrok ne izgubi oziroma da se noben sam ne odpravi v gore.  

Kot zaključek tega razmisleka, bi izpostavili še nekaj posebnosti vedenja otrok, ki se jih mora 
vsak odrasel, ki pelje otroke v gore, zavedati (Bobovnik idr., 2012):  

Telesne značilnosti  

Povsem logično je, da se otrok hitreje utrudi, prav tako ima krajšo pozornost in ni zmožen dolge 
ture po zahtevni poti do te mere, kot to lahko stori odrasla oseba. Njihov organizem se na napore 
odziva bolj burno. Hitreje se utrudijo, hitreje so lačni, žejni itd. Vendar pa si tudi hitreje 
opomorejo. Zato so zelo priporočljivi redni, kratki postanki. Pomembno je, da odrasli opazijo 
znake izčrpanosti in pravočasno naredijo premor, da si otrok nabere moči.  

Motivacija 

Kot prvo je pomembno, da otroke ne silimo v gore, ampak jim skušamo gore približati do te 
mere, da si bodo sami želeli tja. Otroke najlažje motiviramo s kratkoročnimi cilji, ki imajo 
močno čustveno osnovo. Na primer igre, tekmovalne dejavnosti (do prave mere), orientacija, 
uganke itd., ki jih lahko izvajamo tudi med hojo.  

Disciplina 

Pomembno je, da že pred samim izletom povemo katera pravila bodo na izletu veljala in kakšne 
bodo kazni za neupoštevanje pravil. Pomembno je, da naša avtoriteta obvelja tudi tekom izleta, 
saj je nenadzorovano divjanje hitro lahko povod za nesrečo.  

Čustveno ozračje 

Pri otrocih, še posebej mlajših, si vodnik lahko ustvari avtoriteto tudi na čustveni podlagi. 
»Vodnik, ki mu bo uspelo otroke čustveno navezati nase, ustvariti vedro čustveno razpoloženje, 
razjasniti mrke obraze in zaobrniti v šalo tudi kakšno hujšo krizo, bo s tem že rešil več kot 
polovico problemov.« (Stritar, 2019, str. 105) Vendar pa mora vodnik poleg dobrega vzdušja 
vzpostaviti tudi jasno avtoriteto skozi zahteve in omejitve, doda Stritar (2019). 

 

3.4.10 Primerjava vzrokov nesreč z drugimi spremenljivkami 

Da bi dobili še boljši vpogled v pojavnost nesreč in povezanost med spremenljivkami, smo 
analizirali soodvisnost vzroka nesreče, ki je kot izhodišče za preventivo najbolj ključna 
spremenljivka, ter posameznega obdobja, letnega časa, težavnosti terena in vrste dejavnosti. 
Vse to z namenom, da ugotovimo, ali obstaja pomembna povezava med omenjenimi 
spremenljivkami, ki bi bila lahko še posebej tvegana oz., ki je v preteklosti povzročila največ 
nesreč. 
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3.4.10.1 Vzroki nesreč glede na posamezno obdobje 

Zanimalo nas je, ali se vzroki nesreč glede na posamezna obdobja spreminjajo, ter ali bi bili 
nekateri vzroki lahko povezani z določenim obdobjem z razlogom, ki izhajajo iz značilnosti 
tega obdobja (vremenske razmere, tehnična oprema, izobraževanja itd.).  

Tabela 6: Vzroki nesreč glede na posamezno obdobje 

  Obdobje 
  2006–

2008  
2009–
2011 

2012–
2014 

2015–
2017 

2018–
2019 

Skupaj 

 
 
 
 
 
Vzrok 
nesreče 

Bolezen 5 7 4 10 4 30 

Dehidracija 0 0 0 1 0 1 

Izčrpanost 2 0 2 3 5 12 

Padajoče 
kamenje 

25 1 1 0 2 29 

Padec 18 19 14 12 12 75 

Strela 0 1 0 0 1 2 

Zakasnitev 6 7 0 0 0 13 

Zašel 13 16 8 13 9 59 

Drugo 0 0 6 8 5 19 

Skupaj 69 51 35 47 38 240 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, da z leti narašča število ponesrečenih zaradi izčrpanosti, v letih 2015–
2017 pa se kot vzrok nesreče pojavi tudi dehidracija. Razloge bi lahko iskali v prevelikih 
ambicijah staršev in vodnikov ali v slabi telesni pripravljenosti mladih. Ker sodobni način 
življenja narekuje bolj sedentarni življenjski slog, marsikateri otrok ni navajen na težje fizične 
obremenitve v smislu daljše aktivnosti na prostem. Tudi delež otrok s prekomerno telesno težo 
z leti narašča, kar je precej zaskrbljujoč podatek. Tudi Volmut in Koren (2019, str. 183) 
opozarjata: »Gibalna/športna aktivnost je pomembna za celosten razvoj otrok in mladostnikov 
ter je pomemben dejavnik ohranjanja zdravja. Kljub temu so današnji otroci in mladostniki ena 
najbolj sedentarnih populacij, tovrstno vedenje pa se prenaša tudi v odraslo dobo.«  

Prav tako lahko opazimo, da se bolezen kot vzrok nesreče pojavi vsako leto, največ v obdobju 
2015–2017 in sicer 10 obolelih. Glavnik idr. (2021) izpostavijo, da so zaradi anatomskih 
posebnosti otrokovega organizma in pogostih obolenj respiratornega trakta običajno v ospredju 
težave z dihanjem. Prav tako kot velik delež obolenj navedejo alergične reakcije. Ker nimamo 
podatka o specifičnosti bolezenskega stanja za posamezni primer, te trditve ne moremo 
vrednotiti.  

Ker ta podatek najbolj izstopa, bomo izpostavili tudi padajoče kamenje. Največ primerov nesreč 
zaradi padajočega kamenja se je zgodilo v obdobju 2006–2008. Kot smo že nekajkrat omenili, 
povprečje tu dvigne enkratni dogodek z 22 ponesrečenci. Kljub temu se zgodi vsaj 1 nesreča na 
obdobje zaradi padajočega kamenja z izjemo obdobja 2015–2017. Ker so naše gore večinoma 
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grajene iz apnenca, je ta nevarnost na skalnatem terenu prisotna skoraj vedno. Apnenec je (z 
razliko od granita) zelo občutljiv na menjave visokih in nizkih temperatur ter obilna deževja. 
Mnogi skoraj zaničljivo pravijo našim goram »podrtija«, doda Bele (2017). 

Padec se kot vzrok nesreče pojavi vsako leto. Največ jih je bilo zabeleženih v obdobju 2009–
2011 z 19 primeri. Viden je rahel upad padcev od obdobja 2009–2011 z 19 primeri ter do 
obdobja 2015–2017 z 12 primeri. Kot smo ugotovili že v grafu 9, so padci največji problem, ko 
govorimo o pojavnosti posameznih vzrokov. Pa naj bodo to padci na kopni poti zaradi izgube 
ravnotežja, ali pa zdrs po poledenelem območju. Tudi Šček (1999) ugotovi, da so padci in zdrsi, 
kar zadeva vzroke nesreč osnovnošolcev stalnica skozi vsa leta in da prevladujejo daleč nad 
drugimi vzroki. Do enakih ugotovitev za vso starostno generacijo pride tudi Golnar (1997).  

Iz Tabele 6 lahko razberemo še en zaskrbljujoč podatek, in sicer da se v vsakem obdobju veliko 
otrok zgubi. Največ v letih 2009–2011 in sicer kar 16. Najmanj takih primerov so zabeležili v 
letih 2012–2014 in sicer 8, vendar tudi to precej velika številka. Pojavlja se vprašanje zakaj se 
to dogaja v tako veliki meri? Kako se lahko zgodi, da na izletu odrasli izgubijo pregled nad 
otroki? Krpač (1999) razloge za to najde v heterogenih skupinah, ki z neprimernim vodenjem 
vodniku skupine lahko povzročijo marsikatero nevšečnost v smislu pregleda nad celotno 
skupino. »Šibkejše uvrstimo praviloma v kolono takoj za vodnikom, da lažje opazuje njihovo 
obnašanje, predvsem posluša njihovo dihanje, različna stanja, spremlja njihovo gibanje in na 
podlagi tega umirja tempo hoje. Če nam to ne uspe, se oblikuje več skupin, boljši pohitijo, slabši 
zaostajajo, učitelj (vodič) je v precepu med skupinami, boji se da prvi zaidejo ali se izgube, isto 
za zaostale, ki skušajo brezuspešno loviti skupino.« (Krpač, 1999, str. 4) Tudi Stritar (2019) 
izpostavi pomembnost stalnega nadzora in varnosti slehernega udeleženca. Pri načrtovanju 
izletov predlagata tvorbo manjših skupin udeležencev z najmanj dvema odraslima 
spremljevalcema.   

3.4.10.2 Vzroki nesreč in letni čas nesreče 

Ker je vsak letni čas specifičen v smislu opreme, ki jo potrebujemo za vzpon, prevladujočega 
vremena in nevarnosti (npr. plazovi pozimi) smo primerjali tudi povezanost letnih časov (v 
mesecih) s posameznimi vzroki nesreč.  

Tabela 7: Vzroki nesreč glede na mesec nesreče 

  Mesec 
  jan.  feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. skupaj 

 
 
 
 
 
Vzrok 
nesreče 

Bolezen 1 0 2 0 1 3 5 5 8 1 1 3 30 

Dehidracija 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Izčrpanost 0 0 0 0 1 2 2 6 0 1 0 0 12 

Padajoče 
kamenje 

0 0 0 0 0 2 3 1 22 1 0 0 29 

Padec 4 2 4 4 2 8 11 21 9 3 1 6 75 

Strela 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Zakasnitev 5 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 13 

Zašel 0 0 1 1 2 6 12 27 7 0 0 3 59 

Drugo 2 0 4 0 1 2 5 3 3 0 0 0 29 

Skupaj 12 3 11 9 7 23 40 64 50 6 2 13 240 
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Zaradi boljše preglednosti smo pri interpretaciji mesece združili v letne čase. Pod zimske 
mesece smo uvrstili december, januar in februar. Pod pomladne mesece marec, april in maj. 
Pod poletne junij, julij in avgust. Pod jesenske pa september, oktober in november.  

Ugotovili smo, da so nekateri vzroki bolj značilni za določeni letni čas. In sicer: 

Zima 

Je zelo specifičen letni čas, kar zadeva razmere v gorah in hkrati tudi najbolj tehnično zahteven 
v smislu priprave na turo in potrebnega znanja, izkušenj ter opreme. Pod največje nevšečnosti 
pozimi uvrščamo snežne plazove, temu se pridružijo še otežena hoja zaradi velike količine 
snega, kratek dan, mraz, zaprte koče in še bi lahko naštevali. Ker se otroci večinoma ne gibljejo 
po terenu, ki je nevaren za plazove ti niso bili v nobenem primeru vzrok za nesrečo, čeprav 
plazovi vsako zimo odnesejo kar nekaj ljudi, navaja Vrhovec, 2006.  

Kot je razvidno iz Tabele 7, sta najpogostejša vzroka nesreče pozimi padec (6 primerov nesreč) 
in zakasnitev (5 primerov nesreč). Tu se nam postavlja vprašanje, ali padec vključuje zdrs in 
padec, ali je padec povezan z izgubo ravnotežja. Glede na letni čas in dejstvo, da je pozimi 
veliko poti poledenelih, bi lahko bil povod za padec v večini primerov zdrs. Zdrs je na snegu 
najpogostejši vzrok nesreče v gorah, trdi Drab (2000).  

GRS kot vzrok nesreč navaja tudi zakasnitev, pri čemer pa ni jasno, kakšne težave so pri tem 
nastopile. Priporočila konkretnih preventivnih ukrepov tako niso možna. V vsakem primeru pa 
je zelo pomembno, da smo ob vsaki nesreči brez takojšnih posledic pozorni na morebitne 
zakasnele simptome. 

Pomlad 

V spomladanskem letnem času ne izstopa noben vzrok nesreče. Vidimo pa lahko, da v 
pomladnih mesecih ni prišlo do nobene izčrpanosti, dehidracije, padajočega kamenja in udara 
strele.  

Poletje 

V poletnih mesecih, posebej v avgustu (64 primerov) se je zgodilo največ nesreč. Razlog v tem 
med drugim zagotovo tiči v množičnem obisku gora, za kar smo razloge navedli že v prejšnjih 
poglavjih. Med vzroki v poletnih mesecih tako prevladujejo: zašel (45 primerov), padec (40 
primerov), bolezen (13 primerov), izčrpanost (11 primerov) ter drugo (10 primerov).  

To, da kot najpogostejši vzrok v poletnih mesecih prevladuje vzrok zašel, bi lahko izhajalo iz 
dejstva, da se poleti v gore odpravi največ skupin otrok v okviru organiziranih in 
neorganiziranih izletov. Zmožnost kontrole nad otroki je v primeru večjih skupin manjša 
(Stritar, 2019).  

Za tem po pogostosti sledi padec, ki je sicer značilen vzrok za vse letne čase, vendar pa je zaradi 
večjega obiska gora poleti kot vzrok nesreče najštevilčnejši. Vzrok za padec je lahko izguba 
ravnotežja ali pa ga povzroči zdrs. Tudi Šček (1999) pride do ugotovitev, da so nesreče zaradi 
zdrsa in padca najbolj značilne za poletne mesece.  
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Poleg naštetega pa se poleti v gorah pojavlja tudi veliko obolenj (13 primerov). Podrobnejših 
informacij o tem, do katerih obolenj pride nimamo, predvidevamo pa, da bi lahko šlo za 
sončarico, alergijske reakcije, poslabšanje astme itd.  

Jesen 

Tudi v jesenskih mesecih se GRS srečuje s primeri obolenj (10 primerov), od tega največ 
avgusta (8 primerov). Poleg tega v septembru močno izstopa padajoče kamenje (22 primerov), 
česar zaradi dejstva, da je šlo za enkratni dogodek, ne moremo posploševati.  
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3.4.10.3 Vzroki nesreč in težavnost terena 

V nadaljevanju smo povzeli ugotovitve, ki kažejo na povezanost vzroka nesreče in težavnosti 
terena, na katerem se je nesreča zgodila.  

Tabela 8: Vzroki nesreč glede na težavnost terena 

  Težavnostna stopnja 
  1.  2. 3. 4. 5. 6. Ni navedeno Skupaj 

 
 

 
 
 
Vzrok 
nesreče 

Bolezen 22 1 0 0 0 0 7 30 

Dehidracija 1 0 0 0 0 0 0 1 

Izčrpanost 5 5 1 0 0 0 1 12 

Padajoče 
kamenje 

3 1 1 0 0 0 24 29 

Padec 39 6 2 0 0 0 28 75 

Strela 0 0 0 0 0 1 1 2 

Zakasnitev 5 0 0 0 0 0 8 13 

Zašel 24 16 7 1 0 0 11 59 

Drugo 4 3 4 0 0 0 9 20 

Skupaj 103 33 14 0 0 0 88 240 

 

Iz Tabele 8 lahko razberemo, da se največje število nesreč zgodi na terenu 1. težavnostne 
stopnje, torej pri hoji po lahko poti ali brezpotju (103 primerov). Najpogosteje gre za padec (39 
primerov), sledi izguba orientacije (24 primerov) in bolezen (22 primerov). To, da je padec 
prevladujoč vzrok na lahkem terenu, bi poleg dejstva, da se po njem giblje največ ljudi, lahko 
utemeljili tudi s tem, da smo na takem terenu običajno manj pazljivi. Ker je pot »lahka«, nismo 
tako pozorni na vsak korak. Velikokrat se je zgodilo, da je vrhunski alpinist po preplezani težki 
plezalni smeri zdrsnil na sestopu po lahkem terenu zaradi utrujenosti in nezbranosti.  

Z naraščanjem težavnostnih stopenj število nesreč glede na posamezne vzroke hitro upada. Še 
največ nesreč na višjih težavnostnih stopnjah se zgodi zaradi izgube orientacije, torej da je 
planinec zašel. Takih primerov je na terenu 2. težavnostne stopnje 16, na terenu 3. težavnostne 
stopnje 7 in na terenu 4. težavnostne stopnje 1. Le za udar strele je značilno, da se je pripetila 
le na terenu 6. težavnostne stopnje. Torej v zelo zahtevnem terenu, kjer je za napredovanje 
potrebna uporaba rok, pa naj gre za plezanje po skali, ali za ferato srednje težavnosti (Definicije 
težavnosti tur v kopnem in v snegu ter primeri tur, 2018). Schubert (2004) na tak teren posebej 
opozarja in zavarovane plezalne poti imenuje »ogromni strelovodi«. Svojo trditev utemelji z 
dejstvom, da se električna napetost po kovinskih jeklenicah širi veliko hitreje in dlje. Torej so 
za planinca zavarovane plezalne poti zelo nevarne tudi, ko strela ne udari v neposredno bližino. 
(Schubert, 2004) 
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3.4.10.4 Vzroki nesreč in vrsta dejavnosti 

Ker so nekatere nevarnosti bolj značilne za določene dejavnosti predvidevamo, da obstaja 
povezava tudi med vzroki nesreče in vrsto dejavnosti.  

Tabela 9: Vzrok nesreče glede na vrsto dejavnosti 

  Vrsta dejavnosti 
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Vzrok 
nesreče 

Bolezen 0 0 0 0 23 0 0 0 1 0 7 30 

Dehidracija 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Izčrpanost 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 0 12 

Padajoče 
kamenje 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 23 29 

Padec 4 5 10 0 41 5 0 0 0 0 7 72 

Strela 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Zakasnitev 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 13 

Zašel 0 0 7 0 22 24 2 0 1 0 3 52 

Drugo 0 1 2 1 12 0 0 3 1 1 1 20 

Skupaj 5 6 25 1 114 31 3 3 3 1 49 240 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da se je večina nesreč (114 primerov) zgodila med planinstvom med 
hojo po poti. Pri tem prevladujejo padec (41 primerov), bolezen (23 primerov) ter vzrok zašel 
(22 primerov). Podobne ugotovitve v analizi nesreč za obdobje 1960–1998 zajame tudi Šček 
(1999, str. 71): »Pri hoji v poletnih razmerah se je ponesrečilo 121 osnovnošolcev (57,4 %). 
Najpogostejši vzrok nesreče je bil zdrs s 24 ponesrečenimi (19,8 %), sledi padec s 23 
ponesrečenimi (19,0 %) in nato še akutne bolezni z 21 obolelimi (17,4 %).«  

Kot smo predvidevali, so nekateri vzroki bolj značilni za določene dejavnosti. Padci so 
pogostejši pri hoji, smučanju, gorskem kolesarjenju in drugih športnih in rekreacijskih 
aktivnostih. Izčrpanost se v večini primerov pojavlja pri hoji. Izguba orientacije pa je značilna  
za hojo in druge športne in rekreacijske aktivnosti.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Izletništvo, pohodništvo in gorništvo so na slovenskem prostoru izredno priljubljene dejavnosti. 
Temu primerno je tudi veliko število ljudi, ki v gore zahaja. Tam lahko danes srečamo 
raznovrstno paleto planincev po starosti, opremljenosti, pripravljenosti ter znanju. Kot vemo, 
pa gorski svet predstavlja posebno okolje, v katerem se lahko soočimo z marsikatero 
nevarnostjo. Nevarnosti, pa naj izhajajo iz gorskega okolja ali iz ljudi samih, pa lahko privedejo 
tudi do nesreče. Zato je pomembno, da se kot obiskovalci gora tveganja zavedamo in se nanj 
ustrezno pripravimo. Ker pa je za varnost otroka odgovoren odrasel, pa je še posebej 
pomembno, da se ta ustrezno pripravi in v gorah ravna odgovorno in varno.  

V magistrskem delu smo se osredotočili na nesreče osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu 
za izbrano obdobje (2006–2019). Namen je bil s pomočjo analize nesreč, ki jo vodi GRS, 
določiti kritične dejavnike, ki predstavljajo največje tveganje za nesrečo. Ti pa bi služili kot 
izhodišče za razvoj preventivne dejavnosti.  

V empiričnem delu smo nesreče obravnavali po spremenljivkah (leto, mesec, vrsta terena itd.) 
iz katerih smo izpeljali glavni cilj raziskave in 6 raziskovalnih vprašanj. Ta so nam omogočila 
vpogled v kritične situacije in dejavnike, ki so sovpadali z največ nesrečami. Podatke smo 
statistično obdelali in jih primerjali s preteklimi raziskavami ter literaturo s tega področja.  

Osrednji cilj raziskave je vključeval ugotovitve, ki so nam razkrile najpogostejše vzroke in 
okoliščine za nastanek nesreč osnovnošolcev v slovenskem gorskem svetu. Konkretizirali smo 
ga s tvorbo šestih raziskovalnih vprašanj. S prvim in drugim raziskovalnim vprašanjem smo 
želeli ugotoviti najpogostejše vzroke za nastanek nesreč osnovnošolcev v slovenskem gorskem 
svetu. Dobljeni rezultati so pokazali, da se posamezni vzroki nesreč osnovnošolskih otrok po 
pogostosti med seboj razlikujejo. V dobrih 30 % se kot najpogostejši vzrok nesreče pojavlja 
padec (sem je GRS uvrstil tudi zdrse), s precej velikim odstotkom (slabih 25 %) sledi izguba 
orientacije, temu pa sledijo še bolezen, padajoče kamenje, izčrpanost in zakasnitev. Bistveno 
manj nesreč se zgodi zaradi dehidracije, neugodnih vremenskih razmer in udara strele. Te 
ugotovitve sovpadajo z rezultati, ki jih je v diplomskem delu pridobila Šček (1999), kar pomeni, 
da se preventiva ni bistveno spremenila oz. obrestovala. Krpač (1999) v tem kontekstu izpostavi 
pomen izobraževanja učiteljev in športnih pedagogov, ki bodo lahko svoje znanje uporabili kot 
izhodišče za varnost v okviru samega izleta, prav tako pa tudi kot preventivno dejavnost v 
ozaveščanju otrok in staršev o obnašanju in ravnanju v gorah. Pomembno je, da tudi starše 
spodbudimo k branju ustrezne gorniške literature in k pridobivanju izkušenj, saj se tudi sami 
odpravijo v gore z otroki, ki so prepuščeni njihovi presoji ter ravnanju. S tega področja je na 
voljo veliko literature, tečajev in izobraževanj, ki staršem, učiteljem ali drugim vodnikom 
omogočajo kvalitetnejše delovanje in varnejše vodenje.  

Tretje raziskovalno vprašanje nas je pripeljalo do ugotovitev v povezavi s starostjo in spolom 
osnovnošolcev, ki so se ponesrečili. Ugotovili smo, da se je ponesrečilo največ dečkov (56,3 
%). Tudi Šček (1999) je ugotovila, da se ponesreči več dečkov, in sicer skoraj dvakrat toliko 
kot deklic. Golnar (1997) pride do enakih zaključkov za celostno starostno populacijo in svoje 
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ugotovitve utemelji s podatki, da v gore hodi več moških kot žensk. Razloge za tako stanje smo 
med drugim iskali tudi v motivih za ukvarjanje s planinstvom, ki so pri obnašanju in ravnanju 
v gorah še kako pomembni. Skumavc (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da pri dečkih 
prevladujejo motivi, ki so povezani z dokazovanjem in preizkušanjem svojih zmožnosti, pri 
deklicah pa prevladujejo motivi povezani z ljubeznijo do gora in narave. Iz tega bi lahko 
izpeljali trditev, da se na sami turi v povprečju dečki vedejo bolj drzno kot deklice. Tako 
vedenje pa veča tveganje za nesrečo. Pomembno je, da se pred turo z otroki pogovorimo o 
njihovih motivih za ukvarjanje s planinstvom in o pravilih obnašanja, ki veljajo na celotni turi. 
Tu je izrednega pomena tudi avtoriteta vodnika. Samosvoje vedenje otrok lahko privede do 
zmanjšanega nadzora nad situacijo in veča možnost za nesrečo. To seveda ne pomeni, da kot 
vodniki ne smemo biti prijetni, prijazni in zabavni. Pomembno je le, da se vsi držijo osnovnih 
pravil za zagotavljanje varnosti.  

Poleg spola pa nas je zanimala tudi starost, ki naj bi bila najbolj rizična. Predpostavljali smo, 
da bo najbolj rizična starostna skupina vključevala otroke stare od 13 do 15 let. Rezultati so 
pokazali le delno pravilnost naših ugibanj. Res je, da število nesreč (z izjemo 6. in 7. leta) s 
starostjo narašča, vendar pa se je največ nesreč zgodilo otrokom, starim 10 let. Kot smo že 
mnogokrat omenili, nam na določenih kategorijah povprečje močno dviga enkratni dogodek z 
22 ponesrečenci. Tudi tu je situacija enaka. Ker je bil ta dogodek lahko le nesrečni slučaj, bi 
bilo nesmiselno trditi, da so na splošno najbolj rizična skupina otroci stari 10 let. Razlog za 
naraščanje števila nesreč po starosti smo povezali s tem, da so starejši otroci bolj drzni in 
samosvoji z večjo željo po dokazovanju. Prav tako se začnejo udeleževati tudi zahtevnejših 
izletov (Stritar, 2019). Za vodnika je pomembno, da se tega zaveda in je pozoren na obnašanje 
starejših otrok na izletu. Kljub temu, da so bolj spretni in zmogljivi, jih moramo imeti ves čas 
na očeh.  

Namen četrtega raziskovalnega vprašanja je bilo ugotoviti v katerem letnem času, razmerah in 
zahtevnosti poti se zgodi največ nesreč. Ugotovili smo, da se največ nesreč zgodi v poletnih 
mesecih s prevlado avgusta (26,7 %). In sicer na najlažjem terenu na označeni poti v poletnih 
razmerah.. Kot izpostavi Drab (2000)  so poleti gore dostopne širši množici ljudi; gibanje v 
gorskem svetu poleti na lahkih poteh ni tako tehnično zahtevno kot v drugih mesecih (še posebej 
v zimskih), dan je daljši, koče so odprte, hoja po kopnem ni tako naporna kot v snegu, manj je 
opreme (cepin, dereze, lavinski trojček), ni nevarnosti plazov, orientacija je zaradi kopnih poti 
bolj preprosta itd. Kot smo že omenili, v gorah lahko srečamo veliko različno izkušenih in 
opremljenih planincev. Še posebej poleti pa se v gore odpravijo tudi tisti, ki tja običajno ne 
zahajajo. Taki velikokrat nimajo primerne opreme, znanja in izkušenj. To pa se lahko rezultira 
kot velika potencialna nevarnost. Pomembno je, da gore (še posebej z otroki) začnemo odkrivati 
postopoma. Začnemo z lažjimi in krajšimi izleti in cilje prilagajamo najšibkejšemu v skupini. 
Veliko nasvetov za prve korake v gore z otroki in tudi za bolj izkušene v knjigi opiše Stritar 
(2019) ter doda tabelo s priporočili zahtevnosti poti in časa hoje glede na starost otroka.   

S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se več nesreč zgodi na organiziranih 
ali na neorganiziranih izletih v gore. Kot smo že omenili, je poleg izobrazbe pedagoškega in 
vodniškega kadra na področju gorništva in pohodništva pomembna tudi izobrazba staršev, ki 
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se v gore odpravljajo z otroki. Ugotovili smo, da se večina nesreč zgodi na neorganiziranih 
izletih (29,6 %). Kot izpostavi Stritar (2019) vodenje otrok v gore zahteva pedagoško-
psihološke zmožnosti, nekajletne gorniške izkušnje, osebnostne in organizacijske kakovosti, 
močno povezane s pojmom avtoritete. Strinjamo se z njegovo izjavo, da so to velike zahteve, 
ki jih nima in ne zmore vsak. To še ne pomeni, da ne sme peljati v gore svojih otrok, ampak da 
more svoje znanje in izkušnje izpopolniti in nadgraditi. Kot smo že omenili, na tem področju 
obstaja veliko literature, tečajev in izobraževanj. Starše lahko k nabiranju dodatnih znanj in 
izkušenj spodbudijo tudi učitelji s pomočjo delavnic ali predlogov za kakovostno literaturo o 
varnosti v gorah in izbiri izletov.  

Šesto raziskovalno vprašanje nam odpira še posebej pomembne teme. Z njim smo skušali 
ugotoviti ali se več nesreč zgodi kot posledica subjektivnega ali objektivnega izvora. Torej ali 
bi na pojavnost nesreče lahko vplival človek, ali se je nesreča zgodila ne glede na njegova 
dejanja. Zakaj je ta podatek tako pomemben? Nesreče v gorah so tragične že same po sebi. Še 
bolj tragično pa je spoznanje, da bi sami lahko preprečili nastanek nesreče, če bi imeli primerno 
opremo znanje in izkušnje ter bi sprejemali pravilne odločitve. Ugotovili smo, da je velika 
večina vzrokov subjektivnih (81,4 %). Največ otrok pade, pa naj gre za izgubo ravnotežja, 
neprimerno obutev, neustrezno postavitev stopala, negotov korak, spotik itd. Veliko jih zaide, 
kar kaže na neustrezen nadzor odraslega nad skupino otrok na turi. Kot subjektivna vzroka pa 
se pojavita tudi dehidracija in izčrpanost. Pri tem gre lahko za neustrezno izbiro cilja ali poti, 
za premajhno količino vode na turi, prehiter tempo hoje itd. Vse našteto je posledica človeške 
neprevidnosti, neopremljenosti ali napak, ki izhajajo iz neizkušenosti, malomarnosti ali 
neznanja. Dejstvo, da v veliki večini ljudje vplivamo na pojavnost nesreče ali na njen negativen 
izid, je zaskrbljujoče. Odstotek subjektivnih nevarnosti je v primerjavi z raziskavo Ščekove 
(1999) zelo podoben (80,1 %), kar pomeni, da nas v več desetletjih to ni izučilo. Dogajajo se 
podobne napake kot v preteklosti. Tu bomo še enkrat izpostavili pomen preventivne dejavnosti, 
ki cilja ravno na take vrste nesreč. Že tako je v gorah zelo veliko objektivnih nevarnosti. Ni 
potrebno, da nevarnost predstavljamo še sami sebi ali drugim.  

Ravno tu se srečata teorija in praksa in s tem tudi namen našega magistrskega dela. Doprinos 
naše raziskave in ugotovitev cilja ravno na preventivno dejavnost in opozarja na vrzeli, ki še 
niso bile zapolnjene ali pa so pomanjkljive. Kje je še prostor za izboljšave? Z ugotovitvami 
raziskave apeliramo na teoretike in praktike – obstajajo okoliščine, pri katerih se iz leta v leto 
nesreče dogajajo zelo pogosto. Glede na to, da je velika večina nesreč subjektivnega izvora, je 
v naši moči, da te nesreče preprečimo oz. se jim izognemo, pa naj bo to z izboljšanjem 
teoretičnega znanja, praktičnih veščin ali prenosa teorije v prakso.  

Menim, da je ravno zadnja postavka najpomembejša točka naše raziskave in lahko služi kot 
izhodišče za nadaljnje raziskave. Kje se zatakne? Zakaj je kljub vedno večji stopnji ozaveščanja 
o nesrečah odstotek subjektivnih vzrokov za nesrečo še kar tako velik? V raziskovanju 
odgovora na to vprašanje, bi bil potreben podrobnejši vpogled v okoliščine za nastanek nesreč 
s subjektivnim vzokom. Iz tega izhajajoče ugotovitve, bi nas lahko usmerile do bolj specifičnih 
in ciljno usmerjenih oblik preventivne dejavnosti.  
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Eden izmed glavnih razlogov za to, da smo se v raziskavi osredinili zgolj na osnovnošolce je 
ta, da so otroci v gorah popolnoma odvisni od presoje in ravnanja odraslega. In ravno iz tega 
vidika so, kot smo že omenili, nesreče otrok v gorah še posebej tragične in preprečevanje le teh 
tako pomembno. Ker kot odrasli na izletu v gore nosimo odgovornost tudi za mlajše sopotnike 
je pomembno, da naredimo vse kar je v naši moči tudi za varnost vseh prisotnih. V gorah je 
dovolj objektivnih nesreč, ne ustvarjajmo okoliščin za nastanek nesreče še sami. Za konec bi v 
razmislek izpostavili še misel:  

»Največ nesreč se zgodi zato, ker smo jim šli naproti.« (Schwartz 1999, v Glavnik idr., 2021, 
str. 247). 
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