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Sporočilo za javnost 

Mojstrana, 6. december 2018 
 

Srčni možje za varnejši jutri planincev  
Zavarovalnica Triglav podprla nakup 1.000 kompletov prve pomoči za v gore 

 
Ob reševanju v gorah šteje vsaka minuta. Tega se še kako dobro zavedajo tudi v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani, kjer pod okriljem programa Srčni možje s pomočjo izkušenih gorskih 
reševalcev iz Gorske reševalne službe Mojstrana in učiteljev prve pomoči iz Srednje zdravstvene šole 
Jesenice ter Rdečega križa Jesenice udeležence tečaja iz vse Slovenije učijo, kako ukrepati ob 
nesrečah v gorah in na kakšen način postopati ob zastojih srca planincev. Program je v sklopu 
tradicionalne novoletne preventivne akcije Za boljši jutri podprla Zavarovalnica Triglav, s pomočjo 
katere bodo v muzeju kupili 1.000 kompletov prve pomoči za v gore. 
 
 »Poslanstvo naše zavarovalnice je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Želimo si povečati varnost 
obiskovanja gora in izboljšati možnost preživetja planincev ob zastojih srca. Zato smo podprli nakup te 
pomembne in uporabne opreme,« je dejala Janka Planinc, direktorica Območne enote Kranj 
Zavarovalnice Triglav.  
 
Preventivni program, ki so ga v Slovenskem planinskem muzeju poimenovali Srčni možje, med drugim 
udeležence uči, kako prepoznati nezavestno osebo, kako pravilno izvajati masažo srca, kako oskrbeti 
odrgnine, mobilizirati zvin ali zlom in v katerih primerih je treba poklicati 112. V prvem letu ga je 
uspešno zaključilo 130 udeležencev.  
 
»Menimo, da lahko kot muzej s svojimi preventivno naravnanimi programi pomagamo pri 
izobraževanju in vzgoji pohodnikov ter gornikov in s tem preprečimo marsikatero nesrečo. Sem štejemo 
predvsem pravilno pripravo na obisk gora in seveda osnovno znanje prve pomoči. Zato si želimo, da bi 
imeli planinci poleg konkretnega znanja v svojem nahrbtniku tudi osnovno torbico prve pomoči. Majhno 
darilo je tudi nekakšna motivacija in vzpodbuda k udeležbi na programu,« je na simbolični predaji 
sredstev povedala direktorica Slovenskega planinskega muzeja Irena Lačen Benedičič. 
 
Zaščitne obleke in oprema za PGD Kranj - Primskovo 
Kvalitetna in primerna oprema je ključnega pomena tudi za opravljanje dela gasilcev. V PGD Kranj – 

Primskovo, so si ob obletnici ustanovitve društva, ki jo bodo praznovali v naslednjem letu, zadali cilj, 

da posodobijo svojo varnostno in zaščitno opremo.  

 

»Naše gasilsko društvo v prihodnjem letu obeležuje 140. obletnico delovanja. To je pomemben mejnik, 

saj je Gasilska zveza Slovenije z več kot 150.000 člani najmočnejši člen pri zaščiti in reševanju v Sloveniji, 

mi pa v domačem okolišu. S pomočjo Zavarovalnice Triglav bomo posodobili opremo, saj smo se odločili 

za nakup električnega agregata in dva gasilca pa bomo opremili s sodobno zaščitno obleko,« se novih 

pridobitev veseli predsednik PGD Kranj – Primskovo  Aleš Kern.  

Peto leto akcije Za boljši jutri 

Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem največje slovenske zavarovalnice poteka že 
peto leto zapored. V zadnjih štirih letih je Zavarovalnica Triglav skozi akcijo podprla skoraj 100 
preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še malo manj kot 30. V preteklih letih 
je pomagala številnim gasilskim društvom po državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega 
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aparata in EKG-aparata ter podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, 
poplavne in prometne varnosti ter razvoja in varnosti otrok. 
 
Pod okriljem akcije Za boljši jutri so v kranjski območni enoti lani pomagali PD Radovljica, v katerem 

so s pomočjo akcije med pohodniki priljubljen Roblekov dom na Begunjščici opremili z defibrilatorjem, 

v prav tako zelo obiskanem Valvasorjevem domu pod Stolom pa so sanirali dimnik, ki je zagorel v letu 

2016. S sredstvi so v Zavarovalnici Triglav lani pomagali tudi GRS Bohinj, kjer so jih namenili za nakup 

terenskega vozila za izvajanje reševalnih intervencij, s pomočjo katerega lahko reševalci še hitreje in 

uspešneje izvajajo reševalne intervencije in opravljajo druge preventivne dejavnosti ter pomagajo 

prebivalcem v primeru naravnih nesreč. 
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