
 

БЕЗБЕДНОСТА НА ПЛАНИНА 

Безбедноста како важен предуслов за квалитетно скијање 



Ски инструктор 

Спортски работник 
и туристички 

професионалец 
Педагог 



Ски инструктор 

Производ 

Квалитетен производ 

Безбеден производ 



Планина 

Безбедност Опасност 



РИЗИКОТ МОРА ДА БИДЕ СТАВЕН ВО НЕКАКОВ 

КОНТЕКСТ 

Свесност 

Навики 

Култура 

Регулатива 



ДАЛИ Е ПЛАНИНАТА САМО ПО СЕБЕ ОПАСНА? 

Планина 

Природни 
појави 

Човек 



ДАЛИ Е ПЛАНИНАТА САМО ПО СЕБЕ ОПАСНА? 

Планината има свој ритам, своја 
закономерност на функционирање. 

 

Без присуство на луѓе тоа се само природни 
феномени. 

 

Некои од природните феномени за луѓето 
преставуваат закана со многу опасни 
последици. 



ДАЛИ Е ПЛАНИНАТА САМО ПО СЕБЕ ОПАСНА? 

•Планината има свој ритам, 
своја закономерност на 
функционирање. 

Планина 

•Без присуство на луѓе тоа се 
само природни феномени. Луѓе 

•Некои од природните феномени 
за луѓето преставуваат закана 
со многу опасни последици. 

Безбедност 



БЕЗБЕДНОСТ - ОПАСНОСТ 

Безбедност - 
почитување на 

систем од мерки, 
постапки и 
процедури. 

Опасност - непочитување 
(игнорирање) на мерките, 
постапките, процедурите. 



БЕЗБЕДНОСТ -ОДГОВОРНОСТ 

Лична 
безбедност 

Колективна 
безбедност 

Самоодговорност 

Одговорност 
кон клиентите 



КОИ СЕ НАЈЧЕСТИ ОПАСНОСТИ НА ПЛАНИНА 

ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД ? 

• Хипотермија 

• Едукација, опрема, 
планирање 

Ниска 
температура 

• Отежнато движење 

• Подлизнување 

• Лавини 
Снег 

•Проблеми со навигација, 
залутување, скршнување... 

•Навлегување во лавински зони 

•Пролонгирање на турата 

Намалена 
видливост 



ХИПОТЕРМИЈА - ПОДЛАДУВАЊЕ 

-Внатрешен слој (влажност) 

-Среден слој (температура) 

- Надворешен слој (заштита) 

Оштетената опрема е 

вишок опрема! 

Едукација, опрема, планирање 



       СНЕГ 

Подлизнување 
Отежнато 

движење 

Лавини 



НАМАЛЕНА ВИДЛИВОСТ 

Проблеми  

со навигација, 

залутувања,  

скршнувања 

Навлегување во лавински 

зони 
Пролонгирање на турата 



ГРУПАТА КАКО ФАКТОР НА БЕЗБЕДНОСТ 

Групата секогаш 
има поголем 
капацитет и 
репертоар на 
знаења од 
поединецот. 

За поуспешно 
справување со 
опасностите важно 
е да се искористи 
сечие индивидуално 
знаење и да се 
стави во служба на 
колективот. 

Колектив Лидер Решение 



ГРУПАТА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК 

Правила 
Почитување 

на 
правилата 

Безбедност 

Лични 
амбиции 

Колективна 
цел 



ОПАСНОСТ И РИЗИК 

Најголемиот дел од опасностите на планина постојат 
независно од нас. 

 

Ризикот е резултат на односот кон опасноста, а со тоа и 
кон веројатноста нешто да се случи. 

 

Безбедност - престој во зоната на контролирана 
ситуација. 

 

Ризик - излегување од зоната на контрола и влегување 
во зоната на влијание на опасноста. 

 



ОПАСНОСТ - ОБЈЕКТИВЕН ПОИМ 

  

РИЗИК - СУБЈЕКТИВЕН ПОИМ 

 

Човекот во многу мала мерка може да 
влијае врз опасноста. 

 

Ризикот е директна последица на нашиот 
однос кон опасноста и е резултат искличиво 
на човековото дејание. 



СТЕПЕНИ НА РИЗИК 

Мал 

Умерен 

Голем 

Секогаш треба да се прават напори да се намали големиот ризик! 



ОПАСНОСТИ - ДИДАКТИЧКИ ПРИОД 

1. Објективни / субјективни 

2. Прикриени / очигледни 

3. Летни / зимски 

4. Според причината (изворот) - физичка 

подготвеност, опрема, недоволно знаење, 

непознавање на временските прилики... 

5. Очекувани / неочекувани 



МЕНАЏИРАЊЕ НА ОПАСНОСТА 

•Ситуацијата 

•Причини и последици 
Познавање 

•План, подготовка 

•Анализа 
Приод 

•Процедури 

•Едукација 

•Опрема 

Превентива 
и заштита 



МЕНАЏИРАЊЕ НА СИТУАЦИЈАТА 

Менаџирање со 
себе 

Менаџирање со 
“проблематичните“ 

поединци 

Менаџирање на 
колективот во 

целина 

Соработка со други 
субјекти 



КРИТИЧНА И ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЈА 

Степенот на 
приближување или 
престој во зоната на 
опасноста 

Обемот и квалитетот 
на контрола врз 
сите аспекти на 
ситуацијата 



СКИ ПАТРОЛА 

Безбедност на 
скијалиште 

Превентива 

Сигнализација и 
инфраструктура 

Информирање 
и регулирање 

Укажување 
помош 

Прва помош и 
менаџмент на 

повреди 



СКИ ИНСТРУКТОРИ И СКИ ПАТРОЛА 

Скијалиште 

Ски патрола 

Посетители 
скијачи 

Ски 
инструктори 

Посетители 
нескијачи 

Персонал на 
скијалиште 



СКИ ИНСТРУКТОРИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА 

СКИЈАЛИШТАТА 

Едукација 

Техника на скијање 

Култура на однесување 

Безбедно скијање 


