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KKKAAAKKKOOO   JJJEEE   NNNAAASSSTTTAAAJJJAAALLL   ZZZBBBOOORRRNNNIIIKKK   
   
   

Na seji Komisije za GRS decembra 2000 je bil sprejet sklep, da se ob 90-
letnici GRS Slovenije ne izda zbornika. Razlogi so bili sledeči: Pavle Šegula, ki 
naj bi zbornik uredil, je dobil od vseh postaj samo en prispevek, poleg tega pa se 
je predvidevalo, da bo ob 90-letnici izšla knjiga Franceta Malešiča »Zgodovina 
reševanja v gorah nad Kamnikom«, kar naj bi po literarni strani pokrilo obletnico. 

Na prvem sestanku odbora za proslavo 90-letnice smo še enkrat preučili vpra-
šanje zbornika in bili mnenja, da bi zbornik lahko izdali, ampak po proslavi. Ne-
kako enotni pa smo bili, da nekaj podatkov o GRS in njenem delu za proslavo le 
moramo pripraviti. Moja zadolžitev oz. zadolžitev podkomisije za informiranje in 
analitiko je bila, da pripravimo kratek bilten ob 90-letnici.  

Na seji podkomisije smo se dogovorili, da pripravimo nekaj krajših prispev-
kov, nekaj podatkov o nesrečah in poimenski seznam članov po postajah GRS. 
Ocena je bila, da bi to obsegalo do dvajset strani. 

Počasi so se začeli zbirati prispevki; nekateri med njimi so bili tudi že objav-
ljeni na drugih mestih. Vendar smo bili mišljenja, da jih lahko objavimo še na tem 
mestu.  

Na seji KGRS, maja 2002, sem razdelil sezname reševalcev po postajah z na-
menom, da se podatki preverijo in se potem objavijo v biltenu. Zraven sem prilo-
žil še dopis, v katerem sem postaje oz. načelnike pozval, naj izrabijo priložnost in 
predstavijo postajo še z enim člankom. Lahko predstavijo zgodovino postaje, 
zanimivo – poučno akcijo ali kakršenkoli dogodek, ki je pomemben za postajo. 
Glede na izkušnje, kako težko je nekaj spraviti na papir, sem bil nad odzivom 
postaj prijetno presenečen. Vsaka postaja je poslala vsaj en prispevek. 

Gradiva je kar naenkrat postalo veliko več kot za 20 strani, zato se je porodila 
ideja; to je sedaj lahko zbornik, ki smo ga želeli, a nismo znali priti do njega. Res 
nam primanjkuje časa, a  žal je vedno tako. 

Zavzetost postaj oz. njihovih načelnikov sem razumel kot željo, da se zbornik 
čimbolje pripravi in to mi je bilo tudi vodilo, da sem to delo nadaljeval. Že prej 
omenjeno pomanjkanje časa in moje pomanjkanje izkušenj na tem področju so 
verjetno krivci za marsikatero napako, ki je nastala pri tem delu. Kritiki jih bodo 
verjetno zlahka našli. Upam, da takih ne bo preveč in bo več tistih, ki bodo na vse 
to gledali s pozitivne strani. Če bom dosegel le to, da en od opisanih dogodkov ne 
bo pozabljen, bo cilj dosežen. 

Hvala vsem, ki ste prispevali prispevke in slike, da je pred vami sedaj tale 
zbornik. 

 
Pavle Podobnik 
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GGGOOORRRSSSKKKIII    RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNIII    SSSLLLUUUŽŽŽBBBIII    SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE   OOOBBB   999000---LLLEEETTTNNNIIICCCIII   
 
 

V človeški zgodovini je devetdeset let samo drobec časa. Toda, če si toliko ča-
sa pripravljen pomagati ljudem v nesreči, je to zelo veliko in zelo pomembno. In 
ravno to slovenska Gorska reševalna služba požrtvovalno dela že 90 let. V tem 
obdobju je bilo potrebno veliko generacij ljudi, ki so s strokovnim, požrtvovalnim 
in tudi tveganim reševalnim delom puščale sledi v tej službi, jo utrdile in naredile 
prepoznavno kot pomemben del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami. 

Za slovenskimi gorskimi reševalci je devetdeset let vzgojnega, izobraževalne-
ga, preventivnega in praktičnega delovanja, kar ni vidno samo v Planinski zvezi 
Slovenije, temveč kot kulturna dobrina in tradicija slovenske družbe. 

Gorska reševalna služba je uspešno prestala vse, tudi najtežje preizkušnje. 
Njeni pripadniki so usposobljenost dokazali ne le v resničnih reševalnih akcijah, 
ampak tudi na številnih vajah, na katerih so pokazali, da lahko rešujejo v različnih 
okoljih in okoliščinah. Prepričan sem, da bodo gorski reševalci tudi v prihodnje 
uspešno sodelovali v dejavnostih zaščite, reševanja in pomoči, kadarkoli bo pot-
rebno. 

Vsem slovenskim gorskim reševalcem in Planinski zvezi Slovenije čestitam ob 
častitljivem jubileju ter želim, da bi še naprej razvijali človekoljubno dejavnost 
tako uspešno, kot so jo do danes številne generacije požrtvovalnih in srčnih čla-
nov zveze. 

 
dr. Anton Grizold 

minister za obrambo RS 
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DDDEEEVVVEEETTT   DDDEEESSSEEETTTLLLEEETTTIIIJJJ   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKEEEGGGAAA   PPPLLLAAANNNIIINNNSSSKKKEEEGGGAAA   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAANNNJJJAAA       
 
 

Ob vsakem jubileju je potrebno in koristno pogledati v preteklost. In prav pre-
teklost dela, dogodkov in vsebin je temelj oblikovanja trdne prihodnosti. 

Jubilej gorskega civilno-prostovoljnega reševanja je tudi mogočen spomin in 
spoštovanje takratnih odločitev Osrednjega Planinskega društva, da tudi na ura-
den način oblikuje reševanje ponesrečenih v gorah. Za Slovenstvo in Planinsko 
zvezo, kot tudi za planinska društva, je še kako pomembno, da se je ta status tova-
rištva, iskrenosti, pomoči - tudi za ceno lastnega življenja - ohranil do danes. Do 
danes, ko je v največji liberalizaciji v porastu tržništvo, podjetništvo in plačana 
profesionalizacija. Smo na preizkusu ali bomo vzdržali in zadržali status prosto-
voljstva in odločbe ministrstev, da je PZS kot sestavni del tudi GRS delovanja v 
javnem dobrem, v javnem interesu? Prav značka GRS je tisti razpoznavni znak za 
subjekte, ki po lastni presoji in volji delajo in izvajajo neplačano, humanitarno, 
preventivno, vzgojno, izobraževalno in reševalno delo, ki je skoraj vedno v okvi-
rih rizičnosti in tveganja. 

Prav ta status prostovoljstva je ena največjih vrednot tudi za področja viso-
kogorskega nacionalnega turizma, kajti le z obvladovanji klasike alpinističnih 
znanj in hrabrosti so alpinisti reševalci v katerikoli vremenski situaciji, ko vse 
tehnike in znanosti odpovedo, sposobni se spoprijeti z gorsko naravo in se odzvati 
klicu na pomoč na poti, v steni, na plazu… V preteklosti se je žal dogodilo, da sta 
gora in reševanje v njej vzela vse preveč reševalcev, povzročila praznine in tišine 
v družinskih okoljih. Tudi za te primere je GRS skrbno in plemenito poskrbela, da 
se je življenje v izpraznjenih družinah vsaj po minimalni materialni pomoči nadal-
jevalo. »Sklad Okrešelj« je tako postal  krušni skrbnik. Lik reševalca – tistega, ki 
je šel po strmi poti od mladinca, planinskih šol, do alpinista – je zanesljivo izobli-
koval častno mesto v matičnem planinskem društvu: kot nepogrešljiva cenjena in 
spoštovana planinska osebnost, kot ogledalo v znanju in poznavanju planinstva, 
izobraževanja in dajanje znanih in nepoznanih naukov. Ob jubileju gorskega reše-
vanja pa nikakor ne smemo pozabiti alpinističnih osebnosti svetovnih razsežnosti, 
ki tudi nosijo častni znak GRS: 

Nejc Zaplotnik, prvi Slovenec na Everestu; Šrauf, alpinistični himalajski fe-
nomen in ekstremist; Tomaž Humar, alpinist s svetovnim športnim državnim 
razredom; Davo Karničar, alpinistični ekstremni smučar… Pozdravno in častno 
je imeti tako GRS. Alpinistični gorski svet pozna slovensko gorsko reševalno 
službo poleg velikih planinskih imen slovenskega gorništva tudi po izjemnih stro-
kovnih, zanesljivo dovršenih znanjih in delu v Mednarodni komisiji za reševanje 
v gorah t.i. IKAR, v katerem so slovenski gorski reševalci PZS razpoznavni in 
cenjeni že od l.1955. To je zanesljivo eno najuglednejših mednarodnih članstev za 
Slovenijo, kajti to je bil vstopni pogoj v EU že pred petimi desetletji. Planinska 
zveza Slovenije ob častitljivemu jubileju planinskega reševalstva iskreno čestita v 
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imenu vseh planincev (članstva PD)  vsem reševalcem, ter se jim zahvaljuje za 
pomoč in razumevanje; prav tako tudi njihovim najbližjim. Enako priznanje in 
zahvala pa velja vladnim ministrstvom obrambe, notranjih zadev, policiji, upravi 
za zaščito in reševanje RS, zdravnikom, posadkam helikopterjev, lokalnim skup-
nostim in občinam, ki razumevajoče sodelujejo s postajami GRS. In kar je še po-
sebej pomembno: da je »gorska rešilna dejavnost« skozi čas devetih desetletij 
ostala planinska, da jo niso omajali in prevzeli vetrovi politično družbenih spre-
memb, da je ostala karakter samostojnosti, neodvisnosti in enako odprta do vseh 
različnosti. In za take planinske vsebine in poslanstva si bo PZS še naprej priza-
devala, v aktivnem sodelovanju in programiranju in oblikovanju nadaljnjega raz-
voja planinstva v vzgoji in preventivi. 

Franc Ekar 
predsednik Planinske zveze Slovenije 

 
 
 
 
 
 

 
Reševanje pod Kokrskim sedlom januarja 2002 
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PPPRRREEEJJJEEEMMMNNNIIIKKKIII    PPPRRRIIIZZZNNNAAANNNJJJ   VVV   JJJUUUBBBIIILLLEEEJJJNNNEEEMMM   LLLEEETTTUUU 
   
   

• srebrni častni znak svobode Republike Slovenije 
 

ALBIN VENGUST 
 

Rodil se je 23. februarja 1921 na Duplici pri Kamniku. Osnovno šolo je obis-
koval v Kamniku in se izšolal za strojnega ključavničarja. Še kot vajenec se je 
vključil v revolucionarno gibanje, postal leta 1940 član SKOJ in tega leta sodelo-
val v okolici Kamnika proti tedanjemu režimu. Bine Vengust je nosilec partizan-
ske spomenice 1941. 

Po vojni je delal v organih za notranje zadeve v Novi Gorici, Mariboru in Lju-
bljani. Nazadnje je bil načelnik odseka Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani. 
Leta 1958 je začel delati v gospodarstvu. Zaposlil se je v inštitutu Jožef Štefan. 
Vrsti tamkajšnjih strokovnjakov je omogočil specializacijo in študij v inozemstvu. 
Nato je prevzel vodenje tovarne telekomunikacije in bil eden od nosilcev združit-
ve električnih dejavnosti v novo podjetje Iskra. 

Od leta 1952 do 1976 je bil glavni direktor združenih papirnic Ljubljana (da-
nes Papirnica Vevče). Pod njegovim vodstvom so prenovili eno od najstarejših 
papirnic v tem delu Evrope, naslednico še starejše proizvodnje papirja na tem 
področju. Od leta 1966 do 1976 je vodil slovensko in jugoslovansko združenje 
papirne industrije, v  tem času je izpopolnjeval svoje znanje v Združenih državah 
Amerike, prišel v tesnejši stik z založništvom, kar je dalo vzpodbude, da je v 
Vevčah uvedel proizvodnjo kvalitetnih premaznih papirjev za luksuzne umetniške 
knjižne izdaje. Več let se je s strokovnimi članki vključeval v razprave o papirniš-
tvu. 

V Vevčah je sprožil in realiziral nekaj trajnih zamisli: ureditev papirniškega 
trga, spomenika padlim papirničarjem in F.Terpincu, knjigo M. Kokalja "Vevški 
papirničarji za svoje pravice", obnovo kulturnega in adaptacijo godbenega doma, 
in vseskozi podpiral delovanje Papirniškega pihalnega orkestra Vevče. 

Od leta 1976 do 1980 je deloval v Skupščini mesta Ljubljane in bil dva 
mandata predsednik izvršnega sveta te skupščine. V tej funkciji je uveljavil 
smiselno in sistematično obnavljanje in prenavljanje stare Ljubljane po načelu: 
mesto naj se prenovi, arhaična podoba naj se ohrani, obvaruje naj se zgodovinska 
vrednost objektov skupaj z okoljem.  

Bine – planinec je že pred drugo svetovno vojno kot samohodec ali v manjših 
druščinah obiskoval gore pa tudi najvišje alpske vršace nad Kamnikom. Član PD 
Kamnik je postal leta 1936. Že takrat je bil tudi navdušen smučar; kasneje je na-
vezal stike s smučarskim klubom v Mariboru, opravil kadrovski smučarski tečaj 
in pomagal smučarjem v mestu ob Dravi pri organizaciji prvih smučarskih tek-
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movanj. Po preselitvi v Ljubljano se je še bolj posvetil goram in smučanju, zlasti 
visokogorskemu turnemu smučanju. Že kmalu po vojni je kot prvi presmučal 
Turski žleb nad Okrešljem. Najdemo ga tudi med organizatorji in vodji republiš-
kih turno smučarskih pohodov. 

Snežna ujma leta 1952 ga je kot pripadnika Ministrstva za notranje zadeve in 
dobrega smučarja pripeljala v Bovec in Zgornjo Soško dolino, kjer je s svojo pre-
udarnostjo veliko prispeval k odpravljanju posledic divjanja narave. 

V Gorsko reševalno službo je bil sprejet 1953. Kasneje je bil kot predstavnik 
MNZ imenovan v komisijo za GRS, saj je bilo med obema več stičnih področij 
dela. Poskrbel je, da so bila reševalcem na voljo sredstva zvez takratne MNZ in 
milice. Posodobljen je bil tudi sistem za obveščanje preko milice v primeru nesre-
če. 

V svojem večkrat potrjenem mandatu kot načelnik Komisije za GRS je zaradi 
razgledanosti in poznavanja problematike veliko prispeval k dogajanju v GRS. Bil 
je soustvarjalec dogovorov z nekaterimi republiškimi organi: Sekretariatom za 
notranje zadeve in ljudsko obrambo oz. civilno zaščito, zdravstveno in zavaroval-
no skupnostjo, Zavarovalnico Triglav in Rdečim križem Slovenije. S tem je službi 
zelo olajšal delo. Tudi z normativnimi in organizacijskimi akti je uredil delo služ-
be. 

Utrdil in dopolnil je sodelovanje z reševalnimi službami v takratni Jugoslaviji 
ter jim nudil pomoč pri vzgojnem in izobraževalnem delu. 

Pod načelovanjem B.Vengusta se je še okrepilo odpiranje in povezovanje slo-
venske GRS z reševalnimi službami onkraj državnih meja. Zelo so se utrdili stiki 
s tujimi reševalnimi službami, zagovarjal in zahteval je aktivno sodelovanje naših 
predstavnikov na mednarodnih tečajih, seminarjih in v IKAR. Takšna praksa v 
delu GRS je privedla do njene še večje razpoznavnosti. 

Že letal 1969 je vpeljal v slovensko GRS letalsko reševanje in v začetku se-
demdesetih let Komisijo za GRS organiziral po zgledu Mednarodne komisije za 
reševanje v gorah IKAR. Z razpredenim strokovnim delom po podkomisijah in 
možnostjo sodelovanja dela voljnih in sposobnih gorskih reševalcev je dvignil 
slovensko GRS na svetovno raven. Kot takšno nas je leta 1982 ocenila IKAR na 
svojem rednem vsakoletnem zasedanju, ki je bilo to leto v Bovcu. 

O GRS, njenem delu in pomenu, je pisal v strokovnih in javnih glasilih. S tem 
je še prispeval k strokovnosti in javnosti službe. 

Leta 1972 je vodil uspešno jugoslovansko alpinistično odpravo na Pik komu-
nizma v Pamirju. 

Dolga leta je bil tvorni član Izvršilnega Upravnega in kasneje Glavnega odbora 
PZS, član častnega razsodišča PZS, bil strokovni izvedenec v več gorskih nesre-
čah in se še danes, kadar le uspe, udeleži sestankov matične postaje in Komisije 
za GRS. Po 18 letih uspešnega načelnikovanja se Binetovo delo in sodelovanje v 
GRS seveda ni končalo. 

Za aktivno in tvorno sodelovanje v delu GRS mu je zbor reševalcev 1987 po-
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delil posebno priznanje in ga imenoval za častnega načelnika GRS. V času načel-
nikovanja pa tudi kasneje je sodeloval ali vodil priprave in tisk strokovne reševal-
ne in druge literature kot npr. Reševalni priročnik, kasneje separate tega gradiva, 
prevod knjige dr.W. Phlepsa o urgentni prvi pomoči, gradivo za knjigo Slovenski 
gorski svet in drugo. S svojo zagnanostjo in prispevki je sodeloval pri nastanku 1. 
in 2. jubilejnega zbornika GRS, bil je urednik, oblikovalec in soavtor prispevkov 
v 3. zborniku GRS, tehnični urednik publikacije Gornikov svetovalec in je odlo-
čilno pripomogel pri izdaji teh in še številnih drugih publikacij. Brez slehernih 
prekinitev »reševalne delovne dobe« pa ga še danes srečujemo med tistimi reše-
valci, ki si znajo sami najti in poiskati delo ter ga tudi uspešno opraviti. S svojo 
veliko voljo in vnemo nas je Bine presenetil in navdušil tudi pred nekaj leti, ko je 
končno uresničil svojo željo in se leta 1986 po upokojitvi kot redni študent vpisal 
na Filozofsko fakulteto na študij umetnostne zgodovine. V diplomskem delu je 
odkril podatke, ki so bili dotlej spregledani in je leta 1993 pridobil naslov univer-
zitetno diplomiranega umetnostnega zgodovinarja. 

Od ustanovitve skupine za izdelavo slovenskega razlagalnega slovarja na Inšti-
tutu za slovenski jezik SAZU je njen aktiven član.  

 
Po pretresljivi nesreči 5 gorskih reševalcev – letalcev nad Okrešljem je Komi-

sija za GRS sklenila ustanoviti Sklad za pomoč pri šolanju otrok v reševalnem 
delu ponesrečenih gorskih reševalcev. Več kot leto trajajoče obsežno administra-
tivno urejanje dokumentov in statuta Sklada Okrešelj, oranje ledine na Sloven-
skem pri tem ter sama ustanovitev ne bi uspela, če Bine ne bi vodil vsega tega z 
njemu lastnim pristopom ter vztrajnostjo. Njegova je tudi zasnova spominskega 
obeležja na Okrešlju. 
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• častni znak svobode Republike Slovenije 
 

JANKO KOREN 
 
Janko Koren je bil rojen leta 1931 v Kobaridu. Že kmalu se je zapisal goram, 

saj je bil že od leta 1949 član PD in Alpinističnega odseka Maribor, od leta 1952 
pa že takoj ob formiranju tudi član postaje GRS Tolmin. Od leta 1952, ko se je 
vrnil po končanem študiju v domači kraj, je postal član PD Kobarid, istega leta pa 
je postal tudi načelnik postaje GRS Kobarid, ki je delovala takrat. 

Že takoj je postal tudi aktiven pri vodenju društev in odsekov, saj je od leta 
1959 pa vse do danes član upravnega odbora PD Tolmin. Od 1961 do 1965 je bil 
načelnik alpinističnega odseka Tolmin, načelnik postaje GRS pa od leta 1977 vse 
do danes, ko se poslavlja od te funkcije in predaja krmilo mlajšim. 

V času njegovega načelnikovanja sta se tako reševanje v gorah, kot tudi posta-
ja močno razvila. Postaja GRS Tolmin ima trenutno 45 članov, narašča tudi števi-
lo nesreč, reševanje pa je tehnično in organizacijsko vse bolj zahtevno. V teh letih 
je tako ali drugače sodeloval pri številnih akcijah, člani GRS pa so pri tem poma-
gali v nesreči 342 ljudem v stiski. Postaja je pod njegovim vodstvom uredila svoje 
prostore, postajna in osebna oprema reševalcev je na zavidljivem nivoju in kar je 
najpomembnejše, tudi odnosi med reševalci postaje so zelo dobri, kar je osnovni 
pogoj za uspešno reševanje tudi v zelo težkih razmerah, seveda še vedno na ama-
terski ravni. Vsa ta leta je sodeloval v številnih Komisijah GRS Slovenije, na 
tečajih, ki jih organizira matično Planinsko društvo, v zadnjem desetletju pa je 
tudi vodnik lavinskega psa. 

Janko Koren pa je bil aktiven tudi v ostalem družbenem življenju v občini. Le-
ta 1958 je nastopil služno na tolminskem učiteljišču kot učitelj športne vzgoje. 
Leta 1960 je ustanovil eno izmed prvih šolskih športnih društev v Sloveniji. V 
šolah je uvajal plavalne, smučarske tečaje in šolo v naravi kot redno šolsko dejav-
nost. Leta 1961 je bil med ustanovitelji kasneje pa tudi starosta Taborniškega 
odreda »Puntarjev« Tolmin.  

Od 1970 dalje je bil najprej pomočnik, nato pa ravnatelj OŠ Tolmin.  
Ob potresu 1976 je bil odgovoren za organizacijo pouka na centralni in podru-

žničnih šolah ter obnovo šol, od leta 1976 do 1978 pa tudi za obnovo vasi Kamno. 
Štiri leta je bil tudi predsednik Turističnega društva Tolmin. 

Leta 1980 je nastopil službo v Izvršnem svetu Občine Tolmin kot sekretar za 
Ljudsko obrambo, kjer je še posebej posvečal pozornost razvoju civilne zaščite in 
teritorialne obrambe. Zato ni čudno, da je tudi veteran vojne za Slovenijo 1991. 

Gorski reševalci menimo, da je Janko Koren zaradi uspešnega in dolgotrajnega 
vodenja človekoljubne organizacije, kot tudi zaradi zelo aktivnega družbenega 
delovanja v korist razvoja in ugleda Gorske reševalne službe, vsekakor primeren 
kandidat za najvišje državno odlikovanje. 
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• častni znak svobode Republike Slovenije 
 
PAVLE ŠEGULA 
 
Ob obsežnem in izjemno koristnem delu, ki ga je Pavle Šegula opravil na pod-

ročju varnosti v gorah, plazov, slovarja itd., nikakor ne smemo pozabiti njegovega 
izjemnega prispevka na področju slovenskih himalajskih odprav. 

Želja, da bi prišli v Himalajo, je bila pri alpinistih sicer vedno velika, a ni bilo 
organizatorjev. Grozilo je, da bo končno prva himalajska odprava (Trisul 1960) 
obenem tudi zadnja, zato je Planinska zveza Slovenije leta 1963 ustanovila 
samostojno komisijo za odprave v tuja gorstva in za njenega načelnika postavila 
Pavleta Šegulo. Ta je z njemu lastno energijo, delavnostjo in sistematičnostjo 
izbral sodelavce in na prvi seji so si začrtali okvir takole: »KOTG ni isto kot nek-
danji Himalajski odbor. Njena naloga je, da spodbuja, organizira in pomaga prip-
ravljati pomembnejše akcije naših alpinistov v tujini in obiske tujih gornikov pri 
nas. Komisija ne bo posegala v zasebne podvige članov PZS in posameznih PD. 
Želeti pa je, da bi vodila račun o vseh pomembnejših podvigih, zlasti takih, ki 
imajo značaj ekspedicij. Naloge komisije postanejo s tem splošnejše in bolj real-
ne, vendar je potrebno, da se del članov posveti predvsem vsestranskim pripra-
vam, zbiranju materiala, opreme in načrtovanju možnih ekspedicij v daljna visoka 
gorstva. Voditi je treba tudi skrb o zdravstveni in znanstveni problematiki. Pozne-
je je zapisal, da številne seje niso bile edino delo, saj »smo že kmalu postali prava 
»potovalna agencija«, katere glavnina ni nikoli gledala na uro. 

Komisija je pod njegovim vodstvom sistematično organizirala odprave v Kav-
kaz, Pamir, Svalbard, Aljasko, Ande in Himalajo, kjer je leta 1975 slovenska (ta-
krat uradno jugoslovanska) 5. himalajska odprava z vzponom čez južno steno 
Makaluja dosegla svetovni vrh. Po tem letu se je Pavle Šegula poslovil od komisi-
je in si za delo izbral GRS, a njegov zgled in postavljena organizacija sta še dolgo 
omogočala slovensko prisotnost v Himalaji, ki je privedla do nekaterih največjih 
dosežkov v zgodovini svetovnega alpinizma.  

Gorski reševalec je od leta 1962. V svoji dolgoletni reševalni dejavnosti je zla-
sti aktiven na področju varstva pred snežnimi plazovi in reševanja iz njih, zvez 
gorske reševalne službe in publicistike. Do leta 1990 je vodil Podkomisijo za sneg 
in snežne plazove pri Komisiji za gorsko reševalno službo pri PZS. V tem času je 
uspel razviti zelo dobro sodelovanje s področja varnosti ljudi in premoženja v 
gorskem svetu pred snežnimi plazovi, s Civilno zaščito RSNZ, Hidrometeorološ-
kim zavodom Slovenije, Zvezo vodnih skupnosti ter Smučarsko zvezo Slovenije.  

Kot poznan izvedenec za snežne plazove je poleg organizacijskega dela v GRS 
sodeloval tudi v postopkih za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov v gorskem 
svetu. Dolga leta je bil predsednik Komisije za varstvo pred snežnimi plazovi pri 
MUP, v kateri še sedaj sodeluje. Uspel je dobiti tudi priznanje v tujini, tako v 
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okviru mednarodne organizacije gorskih reševalnih služb IKAR kot pri reševalnih 
službah Avstrije in Nemčije. Na tečajih redno sodeluje kot predavatelj.  

Njegove zasluge so velike tudi pri preventivni dejavnosti. Kot publicist v dne-
vnem časopisju že vrsto let opozarja na nevarnosti v gorah, objavlja analize pouč-
nih nesreč, napisal pa je tudi nekaj knjig, namenjenih tako najširšim krogom obis-
kovalcev gora, kot tudi vzgoji alpinistov in gorskih reševalcev (Nevarnosti v go-
rah, Sneg, led in plazovi, ter drugo). Sodeloval je pri mednarodni publikaciji o 
snegu in plazovih ter zaključuje slovensko verzijo te publikacije. Organiziral je 
vzgojno delo za minerje snežnih plazov, vodnike lavinskih psov ter uveljavljal 
redna posvetovanja o letnih nevarnostih v gorah (Gore in varnost) in zimskih ne-
varnostih (Dan varstva pred plazovi), namenjeno najširšim krogom planincev.  

Pavle Šegula je po poklicu elektroinženir in je svoje poklicno znanje usmeril 
tudi na vzpostavitev učinkovitih brezžičnih zvez GRS, ki so danes bistveni pogoj 
za hitro in uspešno reševanje človeških življenj v gorah. V tem delu še danes akti-
vno sodeluje. 

S svojo dejavnostjo na področju gorskega reševanja je Pavle Šegula prispeval 
k varnosti in premoženju v gorskem svetu ter k zaščiti pred naravnimi ujmami v 
Sloveniji. 

Pavle Šegula je še danes aktiven organizacijski delavec v GRS, ki je z svojim 
delom in zanosom vzor mlajšim generacijam.  

Od ustanovitve skupine za izdelavo slovenskega planinskega razlagalnega slo-
varja na Inštitutu za slovenski jezik SAZU je njen aktiven član. 

O svojih doživetjih v gorah in o dolgoletnem delu povezanen z gorami in gor-
sko reševalno službo, je pisal v knjigi Križemkražem po gorah. 

Pavle Šegula je še danes aktiven organizacijski delavec v GRS, ki je s svojim 
delom in zanosom vzor mlajšim generacijam. 
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• častni znak svobode Republike Slovenije 
 
FRANCI TELCER 

 
Franci Telcer, je bil rojen 10. 11. 1918 na Prevaljah. Oče, ki je bil delavec v 

Železarni, mu je umrl, ko je bil star eno leto. Osnovno šolo je obiskoval na Preva-
ljah, od tam je šel na klasično gimnazijo v Maribor. Po štirih letih šolanja se je 
zaradi bolezni in ekonomskih težav, ko ni bilo več denarja za šolanje, vrnil do-
mov. Eno leto je pomagal pri delu doma. Nato se je zaposlil v Železarni in do leta 
1940, ko je odšel k vojakom v Beograd, opravljal delo kurirja.  

Ves čas do svoje upokojitve je bil zaposlen v knjigovodstvu Železarne Ravne, 
kjer ga odlikujejo zvestoba, vestnost in zanesljivost.  

Po vojni 1945 se je vključil v delo PD Prevalje, kjer je dolga leta opravljal 
funkcijo  podpredsednika. V tem času se je društvo lotilo obnove koče na Gori. 
Leta 1947 je bil na Prevaljah ustanovljen alpinistični odsek, kateremu je načeloval 
Franci Telcer. To delo je trajalo do leta 1970. Poleg alpinistične dejavnosti, se je 
odsek izkazal tudi z mentorstvom mladim, organizacijo izletov in pri obnovi koče 
na Uršlji gori. 

Je koordinator pohodov združenja slovenskih železarn. Zato pa vse pohode, na 
katerih srečuje različne planince, izkoristi tudi za opozarjanje: naj gre za varno 
hojo ali za odnos do narave. Predvsem vidi zelo pomembno delo z mladino, zato 
pogosto predava na raznih mladinskih tečajih, v šolah v naravi in podobno. Nje-
gov čut za odgovornost je izredno močan: do GRS, PD, do družbe in človeka. 

Z delom v GRS je pričel leta 1946, ko se je udeležil prvega tečaja gorske reše-
valne službe na Triglavu. Kmalu zatem se je oblikovala reševalna skupina na 
Prevaljah. Kot načelnik izpopolnjuje organizacijo postaje GRS, sledi razvoju te 
službe v svetu, skrbi za znanje članov, vnaša humane odnose. Postaja GRS po 
njegovi zaslugi izstopa kot dobro organizirana, odlično opremljena z opremo in 
znanjem ter pripravljena sprejeti vsako nalogo.  

Poleg funkcije v postaji GRS Prevalje je vrsto let član sekretariata Komisije za 
GRS, kjer skrbi kot blagajnik za finančno poslovanje GRS Slovenije. 
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• častni znak GRS Slovenije 
 

1 Stanko BIAGGIO Jesenice 
2 Jernej BREŽAN Mojstrana 
3 Danilo CEDILNIK Ljubljana 
4 Bernard CUDER Bovec 
5 Franc ČANŽEK Celje 
6 Janez ČREPINŠEK Celje 
7 Martin ČUFAR Mojstrana 
8 Peter ČUFER Tolmin 
9 Ivan  ČUFER Tolmin 

10 Jože FELE Jesenice 
11 Marko GABROVŠEK Celje 
12 Karel GERŠAK Celje 
13 Franci GOLMAJER Radovljica 
14 Cveto KEMPERLE Tolmin 
15 Branko KLINAR Jesenice 
16 Ivč KOTNIK Celje 
17 Marjan KREGAR Kamnik 
18 Marko MIKELJ Bohinj 
19 Iztok MLEKUŽ Bovec 
20 Janez OMAN Kranjska Gora 
21 Dušan POLAJNAR Mojstrana 
22 Karel RITONJA Prevalje 
23 Milan  ŠKANTAR Bohinj 
24 Franc ŠTROS Bohinj 
25 Iztok TOMAZIN Tržič 
26 Milan  ULČAR Jesenice 
27 Janez VOLKAR Kamnik 
28 Anton VOVK Celje 
29 Franc VRANKAR Kamnik 
30 Rok ZAGERNIK Prevalje 
31 Aleš ZUPANC Radovljica 
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• zaslužni član GRS Slovenije 
 

1 Ciril CENCELJ Jesenice 
2 Oto ČEGOVNIK Prevalje 
3 Janez  DOVŽAN Mojstrana 
4 Janez  GOLOB Ljubljana 
5 Martin GRIČAR Ljubljana 
6 Brane JAKLIČ Kranj 
7 Tone JEGLIČ Ljubljana 
8 Jernej KORITNIK Kamnik 
9 Slavo MARKIČ Kranj 

10 Albin NOČ Jesenice 
11 Gabriel PREZELJ Celje 
12 Jošt RAZINGER Ljubljana 
13 Rudi ROBIČ Kranjska Gora 
14 Jože ROŽIČ Rateče 

 
• častni član GRS Slovenije 

 
1 Marko BUTINAR Rateče 
2 Silvo JOŠT Celje 
3 Franc KAJŽAR Rateče 
4 Daniel KOPUŠAR Celje 
5 Janko KOREN Tolmin 
6 Janez MLINAR Rateče 
7 Marjan PRELOG Celje 

 
• listina GRS Slovenije ob 90-letnici 

 
1 Stanko KOFLER Mojstrana 
2 Franci LAKOTA Mojstrana 
3 Anton OMAN Kranjska Gora 
4 Janko ŠEKLI Kranjska Gora 
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• plaketa GRS Slovenije ob 90-letnici 
 

1 Milan KUČAN predsednik Republike Slovenije 
2 Janez BROJAN ml. GRS Mojstrana 
3 Marjan LAVTIŽAR GRS Kranjska Gora 
4 Hinko  POROČNIK GRS Ljubljana 
5 Roman ROBAS GRS Ljubljana 
6 Franc ZUPAN GRS Ljubljana 

 
7 15. brigada VL slovenske vojske 
8 Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij 
9 Generalna policijska uprava 

10 Letalska policijska enota 
11 Mobitel  
12 MOL oddelek za zaščito in reševanje Ljubljana 
13 Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje 

 
• plaketa Civilne zaščite Republike Slovenije 

 
1 Janko AŽMAN Mojstrana 
2 Peter  JEŽEK Radovljica 
3 Zvone KORENČAN Kranj 
4 Dušan  KUKOVEC Celje 
5 France  MALEŠIČ Kamnik 
6 Pavel OMAN Kranj 
7 Pavle  PODOBNIK Škofja Loka 
8 Janez  VOLKAR Kamnik 

 
• bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije 

 
1 Darko PRETNER Bovec 
2 Bernard CUDER Bovec 
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• srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije 
 

1 Franc  BERLEC Kamnik 
2 Martin  BRUS Ljubljana 
3 Jurij  GORJANC Prevalje 
4 Marko KAVČIČ Bohinj 
5 Iztok  KOREN Tolmin 
6 Janez  LEVEC Ljubljana 
7 Miro  PAPLER Radovljica 
8 Miha  PINTAR Mojstrana 
9 Milan PLESEC Prevalje 

10 Andrej  ROBIČ Kranjska Gora 
11 Rafko  ŠTURM Bovec 
12 Davorin ŽAGAR Tolmin  

   
• zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije 

 
1 postaja GRS Kranjska Gora 
2 Jože  ČETINA Celje 
3 Vili KAŠCA Bovec 
4 Peter ROŽIČ Tržič 
5 Filip  BENCE Tržič 
6 Samo  CUZNAR Rateče 
7 Izidor  KOFLER Mojstrana 
8 Zvone  KORENJAK Škofja Loka 
9 Pavel  ODAR Bohinj 

10 Franc  ODERLAP Prevalje 
11 Jože  ROŽIČ Rateče 
12 Jože  ŠERBEC Tolmin 
13 Matej  ZALUBERŠEK Celje 
14 Andrej  ŽEMVA Kranjska Gora 
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DDDEEEVVVEEETTTDDDEEESSSEEETTT   LLLEEETTT   GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE   
 
 

Velik del Slovenije pokrivajo gore. Dajejo ji poseben značaj. Pašne planine, 
gozdovi in turizem prispevajo znaten del narodnega dohodka. Gore so vir lepote 
pa tudi nevarnosti in nesreč. Prvim ljudem – pastirjem, drvarjem, lovcem so se v 
19. stoletju pridružili naravoslovci in planinci. Če se je zgodila nesreča, so sprva 
lahko pomagali le tisti, ki so bili pri roki: svojci, sodelavci in sopotniki. Tako je 
julija 1822 osem tovarišev po brezpotju spravilo v dolino Antona Korošca, ki ga  
je vrh Triglava ubila strela. Razmah turizma v evropskih gorah je hitro privedel 
do organiziranega reševanja. Pri nas so slovenski gorski vodniki sprva reševali v 
okviru Alpskega reševalnega odbora kranjske sekcije Nemškega in avstrijskega 
planinskega društva. 

V boju za ohranitev slovenstva naših gora pa je dr. Josip Tičar 16. junija 1912, 
po sklepu Slovenskega planinskega društva (SPD) ustanovil postajo Gorske reše-
valne službe v Kranjski Gori. Tej so po 1. svetovni vojni – že v Jugoslaviji do leta 
1941 sledili Reševalni odsek osrednjega SPD in postaje v Mojstrani, na Jeseni-
cah, v Ljubljani, Kamniku, zgornji Savinjski dolini, Srednji vasi v Bohinju in na 
Jezerskem. V Ljubljani, Celju in na Jesenicah so bili na voljo tudi reševalci Turis-
tovskega kluba Skala. V tem obdobju se je GRS organizacijsko utrdila kot pros-
tovoljna človekoljubna organizacija, delo reševalcev je bilo brezplačno in na ev-
ropski ravni.  

Vojna je prizadela tudi GRS, znanje in volja pa sta ostali. Sledil je silovit raz-
voj; sprva je postaje in baze vodila Centrala GRS na Jesenicah. Nekdanjim posta-
jam so se pridružile še nove. Po reorganizaciji leta 1952 so postaje samostojne, 
delo usklajevalca je prevzela Komisija za GRS. Njene glavne naloge so še danes 
skrb za vzgojo kadrov, uvajanje nove opreme in izpopolnjevanje tehnike reševan-
ja. Leta 1955 je bila kot delegat Jugoslavije ustanovni član Mednarodne komisije 
za reševanje v gorah, v kateri od leta 1991 zastopa slovenske gorske reševalce. 

GRS Slovenije ima 17 samostojnih postaj, katerih člani v naših gorah rešujejo 
ponesrečene, iščejo pogrešane, opravljajo preventivno delo, ob naravnih ujmah pa 
po potrebi sodelujejo tudi v posegih CZ. Dejavnost usmerjajo podkomisije s stro-
kovnjaki, ki skrbijo za vzgojo in reševalno tehniko, letalsko reševanje, reševanje 
iz plazov, zdravniško in prvo pomoč, zveze,  opremo, informiranje, analitiko in 
finance. 

GRS je z nekdanjim RSNZ SRS v šestdesetih letih uvedla  reševanje s heli-
kopterjem. Z organi za okolje in prostor in Meteorološkim zavodom SRS je razvi-
la varstvo pred snežnimi plazovi v Sloveniji. Tesno je sodelovala z RSLO SRS in 
RŠ za CZ ter drugimi organi oblasti. Te stike je po osamosvojitvi Slovenije še 
okrepila, poskrbela za zakonsko podlago in organsko povezavo z Upravo republi-
ke Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvom za obrambo RS, MNZ RS, SV 
in RŠ za CZ, ki odtlej izdatno prispevajo k njeni uspešnosti. 
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O delu GRS so iz različnih obdobij njenega delovanja na voljo bolj in manj iz-
črpni viri o opravljenem reševalnem delu. Iz teh je na voljo nekaj podatkov: 

Od ustanovitve do konca leta 2000 je GRS opravila najmanj 5000 reševalnih 
in iskalnih akcij. Pomagala je preživeti vsaj 4500 ljudem, svojcem pa vrnila 
okrog 1550 preminulih v gorah. 

Veliko delo postane bolj otipljivo, če pomislimo, da je bilo že za izvedbo akcij 
vloženih ogromno ur, še neprimerno več pa za šolanje reševalcev, obnavljanje in 
dopolnjevanje njihovega znanja ter telesno pripravljenost. Podobno velja za pre-
ventivno delo GRS. 

Glede na značaj dela GRS ter na okolje in vremenske razmere, v katerih delu-
je, je jasno, da ne gre samo za vloženi čas, temveč tudi za skrajno zahtevne, obje-
ktivno nevarne in tvegane pogoje dela, ki se prej ali slej odrazijo na zdravju mno-
gih reševalcev ter včasih terjajo tudi njihova življenja. 

 
Pavle Šegula 

 

Mednarodni tečaj na Vršiču 1956 
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KKKRRRAAATTTEEEKKK   PPPRRREEEGGGLLLEEEDDD   PPPOOODDDAAATTTKKKOOOVVV   KKKRRROOONNNIIIKKKEEE   SSSMMMRRRTTTNNNIIIHHH   ŽŽŽRRRTTTEEEVVV   VVV   GGGOOORRRAAAHHH  
 
 

Žrtve gora so posledica nesreč obiskovalcev v gorah zaradi enega ali več na-
ravnih ali objektivnih ter človeških ali subjektivnih vzrokov. Največkrat so rezul-
tat kombinacije obojih. Do gorskih nesreč v ožjem pomenu prihaja med obisko-
vanjem gora v prostem času. Žrtve so tudi pri nesrečah zaradi drugih dejavnosti v 
gorskem okolju.  

Pri pregledu so upoštevane vse znane smrtne žrtve v gorah na območju Slove-
nije in smrtne žrtve med Slovenci v tujih gorah do konca leta 2000. Doslej je 
znanih 1210 takšnih nesreč in v njih 2340 žrtev, od tega 2146 moških, 189 žensk 
in 5 neznanega spola. Do nesreč je prihajalo v različnih obdobjih, ki jih je med 
seboj težko primerjati. 
 

obdobje število 
nesreč 

število 
žrtev 

moški ženske neznan 

pred prvo svetovno vojno 137 188 166 22  
v prvi svetovni vojni 17 927 927   
med obema vojnama 156 191 173 17 1 
v drugi svetovni vojni 16 28 24 4  
po drugi svetovni vojni 884 1006 856 146 4 

 
Med 1385 žrtvami v mirnem času je 80 Slovencev, ki so se ponesrečili v tujih 

gorah; v evropskih 56 (v Franciji 16, nekdanji Jugoslaviji 11, Avstriji 11, Italiji 9, 
Švici 8, Španiji 1), v izvenevropskih 24 (v Himalaji 10, Južni Ameriki 7,  Kara-
korumu 4, na Kavkazu 2, v Afriki 1). 

Od 1305 žrtev na območju Slovenije je bilo 1079 Slovencev, 215 tujcev (41 
Nemcev, 37 Avstrijcev, 37 Hrvatov, 31 Italijanov, 20 Srbov, 15 Čehov in Slova-
kov, 7 Jugoslovanov in drugih) ter 11 neznanih. 

V posameznih gorskih skupinah je bilo 605 žrtev v Julijskih Alpah, 414 v 
Kamniško-Savinjskih Alpah, 164 v Karavankah in 95 v sredogorjih in predgorjih 
(18 v Škofjeloškem hribovju in Polhograjskih Dolomitih, 14 v Posavskem hribov-
ju in 14 med vajami v plezališčih), pri 27 žrtvah gora kraj ni znan. 
 
gorska skupina število žrtev 
Julijske Alpe 605 
Kamniško-Savinjske Alpe 414 
Karavanke 164 
Škofjeloško hribovje in Polhograjski Dolomiti 18 
Posavsko hribovje 14 
Plezališča  14 
Neznan kraj 27 
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Razporeditev nesreč po področjih 
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Razporeditev nesreč po mesecih 
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Po številu v posamezni nesreči je bilo 13 žrtev v eni nesreči, 9 v dveh, 8 v eni, 

6 v dveh, 5 v štirih, 3 v devetnajstih. Po 2 žrtvi sta bili v 119 nesrečah, 1074 je 
bilo posameznih žrtev.  

Po dejavnosti oziroma usposobljenosti sta bila med žrtvami 602 običajna obi-
skovalca gora (397 vajenih planincev in 205 nevajenih turistov), 316 zahtevnejših 
in bolje usposobljenih (172 alpinistov, 72 alpinističnih tečajnikov in pripravni-
kov, 57 gorskih reševalcev in 16 gorskih vodnikov), 237 domačih prebivalcev 
(103 domačini, 72 kmetov, 34 lovcev in 28 pastirjev), 63 smučarjev in turnih 
smučarjev, 30 obiskovalcev po zraku (jadralnih pilotov, zmajarjev, jadralnih pa-
dalcev, pilotov helikopterjev in letal); 37 žrtev je skušalo priti ilegalno čez mejo, 
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30 je bilo otrok, 21 delavcev, 20 vojakov in drugi. 
Pri večini žrtev je mogoče ugotoviti glavni vzrok ali pa le povod in druge 

vzroke. V prvi, še posebno pa v drugi in tretji skupini, so v ospredju neizurjenost, 
slaba opremljenost, telesna in duševna nepripravljenost in drugi subjektivni deja-
vniki. 

Glavni vzroki žrtev gora: 316 padcev (180 padcev brez dodatnih podatkov, 43 
zaradi padca sopotnika ali soplezalca, 36 padcev zaradi odloma oprimka, 20 smu-
čarskih padcev, 12 zaradi odloma stopa, 10 spotikov, 7 padcev v vodo, 5 foto-
grafskih padcev in 3 zaradi izpuljenega klina), 278 zdrsov (137 zdrsov v kopnih 
razmerah, 75 zdrsov na snegu, 66 zdrsov na ledu), 241 žrtev plazov in padavin 
(179 snežnih in lednih plazov, 33 zaradi padajočih kamnov ali ledu, 22 zaradi 
sneženja in snežnih podorov, 7 zaradi kamnitega plazu), 147 žrtev subjektivnih 
vzrokov (56 zaradi nabiranja rož, 45 zaradi plezanja brez tovariša, 13 zaradi pija-
če), 142 zaradi bolezni (111 kapi in drugih bolezni, 25 slabost, izčrpanost, 6 vi-
šinska bolezen), 105 izgubljenih v viharju (42 zašlo, 31 vihar, 27 strela, 5 megla), 
54 pri dejavnostih v zraku (15 z letalom, po 12 z jadralnim letalom in helikopter-
jem, 6 z jadralnim letalom, 5 z zmajem), 45 pri delu (22 delo, 9 žičnica, 8 ogenj, 
6 gorsko reševanje), 16 lovskih nesreč in drugo. 

V prvi svetovni vojni je bilo 927 žrtev v 17 nesrečah, vsi so bili moški - avs-
trijski vojaki, ruski ujetniki in italijanski vojaki; vse nesreče so bile v snežnih 
plazovih v Julijskih Alpah. V drugi svetovni vojni je bilo 28 žrtev v 16 nesrečah - 
24 moških in 4 ženske. 24 žrtev je bilo v Kamniško-Savinjskih, 4 v Julijskih Al-
pah. 21 je bilo partizanov, 6 zavezniških vojakov, 1 nemški vojak. 11 jih je umrlo 
v snežnih plazovih, 6 v letalskih nesrečah, 3 izčrpani, po 2 zmrznila, padla ali 
zaradi strele, po eden zaradi zdrsa na snegu in ledu. 

V zadnjih treh desetletjih je žrtev precej več - polovica vseh znanih doslej. 
Največ žrtev je iz starostne skupine 20 do 29 let, nato 40 do 49 let, potem 30 do 
39, 50 do 59, 10 do 19 in starejših od 60 let. V nesrečah pride na 1 smrtno žrtev 9 
poškodovanih in 2 nepoškodovana. Obiski gora naraščajo hitreje kot nesreče in 
žrtve in jih je bilo v letu 2000 že okrog milijon in pol. Obiskovanje gora in še 
posebej planinstvo ima nedvomno koristen družbeni vpliv, vendar je dejavnost, ki 

zahteva ustrezno telesno in duševno 
pripravljenost. Pri tem je izredno 
pomembna preventiva. 

France Malešič 

Reševanje Lada Bučarja v S steni 
Triglava (Slovenska smer) 25.9.1950 
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GGGRRRSSS   IIINNN   VVVAAARRRSSSTTTVVVOOO   PPPRRREEEDDD   PPPLLLAAAZZZOOOVVVIII    VVV   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJIII 
 
 

Gorska reševalna služba 
Slovenije (GRS) ima zelo 
razve-jano dejavnost, ki se 
odvija v gorah in težje 
dostopnem sve- tu. 
Samoumevno je, da gredo 
reševalci na delo tudi tedaj, ko 
je treba reševati zasute iz 
snežnega plazu, pa naj gre za 
nesrečo v visokogorju ali na 
lahko dostopni cesti v nižjem 
hribovitem svetu.  

Podobno je že od nekdaj (in 
sicer v mnogo večjem obsegu) 
tudi v drugih evropskih alpskih 
deželah. V Švici so raziskovalci že v zadnji tretjini 19. stoletja, pronicljivi posa-
mezniki pa tudi prej in  drugod, prizadevno razmišljali, kako zavarovati ljudi in 
njihovo imetje pred plazovi. V prvi svetovni vojni so jim dale močan pospešek 
izkušnje iz Dolomitov, Posočja in drugih gorskih bojišč, kjer so plazovi pomorili 
na desettisoče pripadnikov vojskujočih se armad. Še bolj pa sta vplivala silen 
razvoj turizma ter gradnja žičnic in smučišč v legah nad gozdno mejo. 

Druga svetovna vojna je športno dejavnost zavrla, zato pa so strategi švicarske 
obrambe toliko bolj razmišljali, kako zavarovati pred plazovi vojaške enote na 
položajih v ledeniških gorah na meji z bojevitima sosedama. V tistih časih rojeni 
Institut za raziskave snega in plazov v Davosu (EISLF) in kasneje tudi razis-
kovalci po vsem svetu so do današnjega dne iskali in našli odgovore na mnoga 
vprašanja. Podatkov niso skrivali, deležni so jih bili vsi, ki so to želeli, med dru-
gimi tudi Mednarodna zveza planinskih združenj (UIAA) in leta 1955 rojena 
Mednarodna komisija za reševanje v gorah (IKAR). Prek te so na voljo gor-
skim reševalcem vseh dežel. Znanje in novosti smo sproti, brez odlašanja, z bese-
do in sliko uvajali v GRS, med planince, ga posredovali tudi stroki in širši slo-
venski ter jugoslovanski javnosti.  

 
1. Podkomisija za reševanje iz plazov GRS(PRP-GRS) – reševanje 

Gorski reševalci so, odkar obstaja GRS, iskali zasute po vsaki nesreči v plazu. 
Leta 1952 so uvedli plazovne pse in prvič uporabili razstrelivo, da bi sprožili 
plaz. GRS je poučevala in vzgajala. S prireditvami Dan varstva pred snežnimi 
plazovi opravlja že skoraj štirideset let javno vzgojno in preventivno delo. Od 
konca šestdesetih let spodbuja k uvedbi in uporabi plazovnih žoln ter obvešča in 
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svetuje o drugih pripomočkih za iskanje zasutih. Istočasno je uvedla in ob sode-
lovanju TO in JLA organizirala odstreljevanje plazov z netrzajnim topom na 
Zelenici. Na Kaninskih žičnicah in drugod je s pomočjo TO in CZ začela preven-
tivno prožiti plazove z ročnim nameščanjem razstreliva in s strelnimi žičnica-
mi. Pridobila je dovoljenje za sodelovanje helikopterja, ki pa doslej še ni bilo 
izkoriščeno. Strelci in minerji snežnih plazov so bili in so pretežno gorski reše-
valci – obvezniki CZ. GRS je bila tudi pobudnik za ustanavljanje občinskih Ko-
misij za varstvo pred snežnimi plazovi, v katerih so bili tudi njeni člani. Večino 
slovenskega čtiva o snegu in plazovih, vštevši šest-jezični slovar o snegu in pla-
zovih, smo napisali ali prevedli gorski reševalci.  

GRS ima kot učinkovita človekoljubna organizacija precejšnjo veljavo. Zato 
je včasih lahko drezala v osja gnezda tudi tam, kjer sama sploh ni bila prizadeta. 
Seveda z namenom, da bi pomagala uresničevati zamisli in načrte drugim, zlasti 
tistim meteorologom in hudourničarjem, ki so bili v svojem delovnem okolju 
deležni premalo posluha pri opozarjanju na nevarnost, pri uvajanju in gradnji 
zaščitnih naprav na cestah, železnici, žičnicah, organiziranih smučiščih ter v nase-
ljih, ki jih ogrožajo snežni plazovi. Rezultat je bila ustanovitev dveh specializira-
nih strokovnih komisij. 

 
2. Služba za sneg in plazove HMZ RS (SSP-HMZ) – opozarjanje 

Opozarjanje o katerem je beseda, je stvar meteorologov ali snegoslovcev: 
spremljanje vremenskih razmer, razvoja in stanja snežne odeje, trganja plazov, 
obveščanje ter opozarjanje javnosti. Dr. France Bernot z izkušnjami iz Davosa, je 
bil zaradi znanja, delavnosti, pobud in požrtvovalnosti sprejet v GRS. Šele potem 
mu je s precejšnjimi napori, ob podpori GRS in CZ uspelo, da je bila 21. aprila 
1976 pri Hidrometeorološkem zavodu SRS ustanovljena sedanja SSP-HMZ. 
Slednja kljub težavam deluje in nas že skoraj trideset let opozarja na nevarnost.  

Kot otrok proračunske institucije se ob stalnem pomanjkanju sredstev vse do 
danes niti približno ni mogla razviti tako kot njene posestrime onkraj meja. Tem 
so, v nasprotju s SSP – HMZ, že dolgo na voljo (dragi) specializirani računalniš-
ki programi in orodja, številne in stabilne opazovalne postaje ter opazovalci, ki se 
lahko posvečajo izključno tej nalogi. Upajmo, da bo nekoč tako tudi v Sloveniji! 

 
3. Komisija za snežne plazove MOP (KSP–MVO) – trajna zaščita 

Ogroženost zemljišč in zgradb po snežnih plazovih je na območju doline Vra-
ta v Julijskih Alpah resneje preučeval Jakob Aljaž in o tem poročal v PV. Po 
snežni ujmi, ki je pozimi 1951/1952 prizadela zlasti Posočje, se je lotil dela Geo-
grafski Institut ZRC-SAZU. Zbrane podatke je ovrednotil in uredil raziskovalec 
Ivan Gams ter jih izdal v monografiji Snežni plazovi v Sloveniji (1955). Opise 
nekaterih plazov lahko štejemo za zarodek slovenskega katastra snežnih plazov. 
Zaradi neusklajenosti med državnimi zavodi se je delo nadaljevalo šele po več 
kot dvajsetih letih v Komisiji za snežne plazove tedanjega Republiškega sekreta-
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riata za varstvo okolja in urejanje prostora SRS.  
Izkušnje iz Davosa je imel tudi inženir Podjetja za urejanje hudournikov 

(PUH), Jože Pintar. Pridobljeno znanje je od časa do časa s pridom uporabil pri 
gradnji protiplaznih objektov in si prizadeval, da bi Slovenci dobili posvetoval-
no telo, ki bi se ukvarjalo s (trajno) zaščito površin in objektov pred snežnimi 
plazovi. Kot nekdanji alpinist in reševalec se je v ta namen povezal z GRS ter po 
snežni ujmi 1975 z njeno pomočjo ter ob podpori CZ  21. julija 1975 izbojeval 
ustanovitev sedanje KSP-MVO, katere člani smo skoraj v celoti gorski reševalci.  

Komisija je po ustanovitvi sodelovala pri obnovi in zaščiti Kaninskih žičnic. 
Izdali smo številne smernice za prostorske posege na območjih, ki jih ogrožajo 
plazovi. Sodelovala je tudi pri pripravi predlog za izgradnjo protiplaznih objek-
tov za zaščito avtoceste Hrušica – Vrba na pobočjih Mežakle. Člani komisije smo 
aktivno sodelovali pri zbiranju podatkov za kataster snežnih plazov. Najprej smo 
v okviru  GRS in tedanje HMZ – SRS pripravili preliminarno poročilo s podat-
ki o 209 plaznicah, nato pa še lep del osnov za Študijo o ogroženosti Slovenije 
po snežnih plazovih, ki jo je že v samostojni Sloveniji izdal PUH. Študija zaje-
ma 1246 plaznic, ki ogrožajo prometnice in nekatere objekte. Zbirki bi lahko rekli 
kar kataster snežnih plazov Slovenije. 

GRS je vselej skrbela, da bi bila kos nalogam, in da bi je razvoj ne prehitel. 
To smo dokazali tudi člani, specializirani za varstvo pred snežnimi plazovi. Naše 
delo je dalo lepe sadove, po raznih reorganizacijah je trenutno navzven manj 
učinkovito kot nekdanje dni. Vendar ni bojazni, da se ne bi izkazali, če bi bilo 
potrebno. Pomembno je, da se ohrani pobuda in da se ne bojimo poseči v dogaja-
nje, kadar ugotovimo, da bi nekje lahko dali koristen prispevek. Ker je naše delo 
častno in neplačano ni nevarnosti, da bi komu ogrožali njegov obstoj. Lahko pa 
pomagamo če neka dejavnost zaspi, ker trenutno zmanjka volje in idej . 
 

Pavle Šegula 
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RRREEEŠŠŠEEEVVVAAANNNJJJEEE   IIIZZZPPPOOODDD   PPPLLLAAAZZZOOOVVV   NNNAAA   ZZZEEELLLEEENNNIIICCCIII    111999666222 
 
 

13. decembra 1962. leta je snežni plaz na Zelenici zasul dvanajst graničarjev. 
Dve skupini vojakov sta delali gaz med karavlama na Ljubelju in Zelenici. Po 

več kot meter debeli, sveži  snežni odeji sta prodirali vsaka iz svoje smeri. Nak-
ljučje je hotelo, da se je nad njima utrgal plaz, ravno ko sta se srečali. To je bilo 
kakih 250 metrov nad srednjo postajo žičnice, ki pelje na Zelenico. Nesreča  se je 
pripetila ob deseti uri dopoldne.  

Od štirinajstih vojakov, kolikor jih je bilo v obeh skupinah, jih je dvanajst za-
sulo. Na srečo sta dva ostala povsem izven snežne gmote, nekateri od ostalih pa 
so bili zasuti le delno. Takoj so pričeli reševati najprej sebe in nato še prijatelje. 
Med zasutimi je bil tudi vodnik s službenim psom. Njega je pes izkopal, čeprav ni 
bil šolan za reševanje v plazovih. En vojak je takoj tekel na Ljubelj po pomoč. Po 
vozniku kamiona, podjetja Slovenija ceste, so iz Ljubelja zaprosili za pomoč re-
ševalce in miličnike v Tržiču. Nobena telefonska zveza takrat ni delovala. To ni 
bilo ne prvič in ne zadnjič, da v gorah zveze niso delovale; največkrat se je to 
pripetilo, ko bi jih najbolj potrebovali.  

Tržiški gorski reševalci, z zdravnikom in miličniki, so s terenskim vozilom 
(džipom) v najkrajšem možnem času prispeli na kraj nesreče. Dr. Robič je za 
vojaka Radivoja Todorova, ki so ga tovariši že sami izkopali, žal lahko ugotovil 
le smrt. Vse je potekalo zelo hitro, saj je bil prvi preživeli, Milutin Perenčič, že ob 
13. uri pripeljan v zdravstveni dom Tržič. Poleg manjših poškodb je imel zlom-
ljeno ključnico. 

Kmalu popoldne so na Ljubelj pričeli prihajati še reševalci iz Kranja in Jese-
nic. Jeseničani so s seboj pripeljali tudi tri lavinske pse. Vsega skupaj je sodelo-
valo šestdeset reševalcev in miličnikov.  

Razmere na plazu so bile več kot  »zoprne«. Občasno se je s pobočij Zelenice 
in Ljubeljščice utrgal kak manjši plaz in reševalce opozoril na pretečo nevarnost. 
Dan je v decembru že tako kratek, ob gosti oblačnosti in sneženju pa popoldneva 
skoraj ni. Zadnjega ponesrečenca so iz meter in pol debele snežne gmote odkopali 
ob pol petih. To je bil Ostoje Plavšič in čeprav ni kazal znakov življenja so ga 
takoj pričeli oživljati. Žal je bil trud reševalcev zaman. 

Dvema ponesrečencema so tovariši kmalu po nesreči pomagali, da so se uma-
knili nazaj na zeleniško karavlo. Nihče ni vedel, kako hude so njune poškodbe in 
če so sploh prišli do karavle. Vodji reševalne akcije Marjan Salberger in dr. An-
drej Robič sta po ugotovitvi, da ni nihče več zasut v plazu, hitro ukrepala. Na 
zeleniško karavlo naj bi prodrla manjša ekipa, saj je bilo tveganje preveliko, da bi 
se izpostavljalo večje število reševalcev. Poleg njiju sta določila še Toneta Kralja, 
Jožeta Žvoklja in miličnika, čigar imena žal ni bilo možno najti. (Ta zapis je bil 
narejen decembra 2000 po spominih nekaterih udeležencev in skopih časopisnih 
informacijah.) Miličnik je nosil v nahrbtniku veliko radiooddajno postajo. Po njej 
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so bili pozvani še ostali prostovoljci in javili so se: Rožič Jože, Hladnik Janez in 
Preisinger Davo. Žvokelj se spominja, da je eden od reševalcev v tej situaciji 
hitro pristopil k mrtvemu vojaku ter nervozno dejal: »No fantje dajmo hitro prip-
ravimo transport, da ga peljemo na Ljubelj«. 

Ekipa, določena, da gre naprej, se je dobesedno zarila v strmino proti Zelenici, 
ostali so pobrali opremo in z nesrečnim vojakom sestopili na Ljubelj. Za tiste, ki 
so nadaljevali pot, se je pričel neenakovredni boj z naravo. Čez meter novozapad-
lega snega, noč in, lahko bi mirno dejali, grmenje plazov. Skoraj vsake četrt ure 
je nekje počilo. Včasih pred njimi, včasih za njimi. Če je bilo nekaj časa tiho, se 
je posul sneg s smrek in ustvarjal negotovost. Čez grape in čistine so prodirali 
tako, da je šel čez samo eden in šele ko je bil na drugi strani je šel drugi. Tako so 
garali kako uro, ko je močno zagrmelo na zeleniški strani. Robič je zavpil: »Za 
bukve, za bukve fantje«. Opozorilo in strah nista bila zaman. Čeprav so bili od 
velikega plazu na zeleniški strani dovolj oddaljeni, je zračni pritisk le tega sprožil 
plaz z Ljubeljščice. 

Kakih trideset do štirideset metrov za njimi je po grabnu prigrmel precej velik 
plaz po terenu, ki so ga malo prej prečkali. Tako bližnje srečanje s krutostjo nara-
ve pusti v podzavesti človeka spomin za vedno, zato po osemintridesetih letih 
tudi nastajajo te vrstice. 

Okrog sedme ure zvečer so prigazili do karavle na Zelenici (danes planinska 
koča iskrške šole). Dr. Robič je oskrbel ponesrečenca. Takoj je bilo potrebno z 
njima kreniti v dolino. Da bi šli proti Ljubelju, ni bilo niti pomisliti. Odločili so se 
za pot proti Završnici. Čeprav je bilo potrebno gaziti po svežem snegu, ni bilo 
veliko nevarnosti za plazove. Eden od ponesrečencev je lahko sestopal sam ob 
podpori dveh vojakov, ki sta se v karavli pridružila reševalcem. Drugi je imel 
hujše poškodbe in ga je bilo potrebno peljati. V karavli ni bilo nobenih nosil, 
reševalci pa jih tudi niso imeli s seboj. Pregovor pravi, da v sili hudič še muhe žre 
in tudi reševalci so se znašli. Sneli so ene od notranjih vrat, v več odej povili po-
nesrečenca in ga z vrvmi pričvrstili nanje. Dve vrvi so spredaj pričvrstili za vleko, 
in eno zadaj za varovanje, če bi šlo prehitro, kar pa je bilo v tako globokem snegu 
malo verjetno. Transport na vratih je bil mogoč le zaradi tako globokega snega. 
Vrata so po snegu lepo drsela, da ponesrečeni ni čutil tresljajev. Ponesrečenca sta 
bila Živojin Vukadinovič in Šaban Šeksi. 

Prigazili so na dno senožeti, ko so pred seboj zagledali neke temne obrise. Ze-
lo so se razveselili teh podob. Bili so namreč vojaki, ki so jim iz Žirovnice v po-
polni bojni opremi prišli na pomoč. S seboj so imeli tudi nosila in tako so lahko 
ponesrečenca preložili vanje. Naprej v dolino je šlo lažje in hitreje. Gaz je bila 
narejena, med potjo pa so se menjavali. Znotraj premočeni od znoja, zunaj mokri 
od snega, so si v Žirovnici privoščili šilce močnega. Čutili so veliko notranje 
zadovoljstvo; to noč so storili največ kar so mogli. 
 

Preisinger Davo   
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PPPOOOSSSKKKUUUSSSIII    RRREEEŠŠŠEEEVVVAAANNNJJJAAA   VVV   GGGOOORRRAAAHHH   SSS   PPPAAADDDAAALLLCCCIII    
 
 

Želja človeka po napredku je stara toliko kot človeški rod sam. Od orodja iz 
kamna, do računalnika, s katerim pišem te vrstice je preteklo mnogo tisočletij. 
Nekateri človekovi izumi se nam danes lahko zdijo celo smešni, a zaslužijo vsee-
no spoštovanje, saj so bili plod razmišljanja. Kakšno zvezo imajo izumi z reševa-
njem v gorah? Pomembno, verjemite. 

Gospoda Cilenška, ki se je ponesrečil julija 1922 na Triglavskem ledeniku, so 
reševali na nosilih iz dveh rant, povezanih s kocem. Možje so bili obuti v kvedro-
vce, oblečeni v dolge lodnaste hlače, telovnike in površnike. 

Nenehno se izpopolnjujeta obleka in oprema reševalcev, enako tudi tehnika 
reševanja. Vseskozi pa je prisotna tudi želja reševalcev po čimprejšnem prihodu 
do ponesrečenca. 

V začetku šestdesetih let, pred »prihodom« helikopterja, se je resno delalo na 
tem, kako priti do ponesrečenca s padali. Prva dva poskusa sta bila izvedena na 
Kredarici in v Kamniški Bistrici. Tretji in tudi zadnji je bil izveden 2. maja 1963 
na Soriški planini. Vajo so izvedli reševalci iz Kranja: Gašperlin Franc - takratni 
načelnik, Smole Alojz in Preisinger Davo. Skok s padalom sta izvedla Brezar 
Janez in Orožim Silvo iz Alpskega letalskega centra v Lescah. Oba padalca sta 
imela za seboj že več kot sto skokov. Če se ne motim, sta ravno tadva prekaljena 
padalca odsvetovala nadaljnja razmišljanja o ekipi gorskih reševalcev, ki bi opra-
vili tudi padalski izpit in tvorili ekipo reševalcev padalcev. Skoki s padalom v 
lepem vremenu na travnik so namreč nekaj povsem drugega kot pa pristanek 
nekje v gorskem svetu. Tudi nesreče se ponavadi zgodijo v slabem vremenu. 

Toda, slovenski rek pravi: »Probat ni greh«.  
Od kvedrovcev in lodnastih hlač, preko kilskih puloverjev iz domače volne ter 

vetrovk iz balonske svile, do lahkih pohodnih čevljev in goreteksa niti ni tako 
daleč. Enako dolgo je od lesenega droga do stenskega helikopterskega reševanja. 

Da ne zatone v pozabo. 
 

Davo Preisinger 
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AAAŽŽŽMMMAAANNNOOOVVVIII    DDDNNNEEEVVVIII    
 
 

Tako imenujemo strokovna srečanja zdravnikov GRS. Nastala so iz potrebe 
po medsebojnem usklajevanju, izmenjavi mnenj in izkušenj ter poenotenju izob-
raževanja reševalcev na področju prve pomoči. 

Gore so nekaj posebnega. Privlačna je njihova razgibanost, ki pa je hkrati tudi 
nevarnost. Odročnost, nedostopnost, samotnost in vremenske razmere nam otežu-
jejo in omejujejo naše napore in možnosti pri reševanju. Med svojim delom ne-
malokrat naletimo na dileme, dvome, negotovost. Težko je, če vprašanj nimaš 
komu postaviti. Najlažje in najbolj učinkovito rešiš problem, če ga pretreseš z 
nekom, ki mu je problematika blizu. Tako se je tudi v GRS pokazalo, da so stro-
kovna srečanja nujna in potrebna. Sprva so bila organizirana redkeje, sedaj so 
letno. 

Leta 1993 nas je pretresla tragična smrt takratnega načelnika zdravniške pod-
komisije. Dr. Tomaž Ažman je bil naš sodelavec, prijatelj, marsikomu izmed nas 
tudi učitelj. Njegova smrt je za nekaj časa ustavila naše priprave, srečanje smo 
odložili za nekaj mesecev. V tem času je dozorela ideja, da bi srečanja poimeno-
vali po njem, ki je dal medicini in življenju s svojim delom novo dimenzijo. 

Po prvem »Ažmanovem dnevu« na Vršiču, smo se trikrat srečali v Gozd Mar-
tuljku, nato kar pet let nadaljevali v Poljčah pri Begunjah, jubilejno 10. srečanje 
pa smo pripravili letos na Bledu. Od leta 1998 so srečanja dvodnevna. 

Idej in želja ni manjkalo, odkrivali smo vedno več področij, ki so bila na dru-
gih srečanjih zdravnikov slabo obdelana ali celo neobdelana. Posvetili smo se 
poškodbam zaradi mraza, bolnikom s kroničnimi obolenji v gorah, višinski bole-
zni, novostim v zdravljenju, opremi in preprečevanju bolezni in poškodb, težkim 
akcijam in tudi pravnim vidikom našega delovanja. Lotevali smo se problemov, 
dilem, dvomov in nedorečenosti, na katere naletimo v nujnih situacijah. 
Opozarjali smo na razhajanje med zahtevami in možnostmi. Skušali smo 
združevati visoko teorijo z izkušnjami in prakso. Vsako leto je bil velik del časa 
namenjen oživljanju ali življenje ogrožujočim stanjem. Pohvalimo se lahko tudi z 
zanimivimi praktičnimi delavnicami, ki so zadnja leta zelo popestrile in razgibale 
program. Tako je naše srečanje postalo zanimivo za marsikoga izven GRS. 
Zdravniška zbornica je umestila naša srečanja med strokovna srečanja in nam 
sodelovanje na Ažmanovih dnevih upošteva pri podaljševanju licence. 

Da povedano ne bi zbledelo s časom, se trudimo zbrati predavanja. V rokah 
imamo že tri zbornike, letos pričakujemo četrtega. Nudijo nam zanimivo in upo-
rabno gradivo za naše delo in razmišljanja. 

Danes lahko rečemo, da so Ažmanovi dnevi zaživeli. Imajo svoje ime, svoje 
mesto, svojo zgodovino, svojo vsebino, svoje posebnosti in predvsem svoje privr-
žence. Želimo in upamo, da bo njihovo življenje dolgo in bogato! 

Eva Pogačar 
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DDDEEEŽŽŽUUURRRSSSTTTVVVOOO   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   EEEKKKIIIPPPEEE   NNNAAA   BBBRRRNNNIIIKKKUUU 
 
 

Potrebe po hitrem in učinkovitem pristopu do ponesrečenih v gorah in težko 
dostopnih terenih so narekovale, da se v času visoke planinske sezone uvede de-
žurstvo celotne reševalne ekipe (posadka helikopterja, reševalec letalec in zdrav-
nik reševalec letalec) na enem mestu, to pa je seveda v helikopterski bazi. Že v 
letu 1998 so stekle priprave, tako da se je pričelo dežurstvo reševalcev letalcev po 
postajah, zdravniki pa so bili dežurni na domu, kajti kljub temu, da smo prostovo-
ljci in za svoje delo nismo plačani, je dežurstvo povezano s finančnimi sredstvi, 
katerih pa takrat še ni bilo na voljo (dežurstva gorskih reševalcev v postajah GRS 
so bila vpeljana že mnogo prej). Prav tako je bilo tudi v letu 1999. S tem so se 
seveda takoj pokazale pozitivne strani, še vedno pa ni bil bistveno skrajšan čas od 
nesreče do prihoda ekipe k ponesrečencu, kajti posadka helikopterja je morala 
najprej po zdravnika, med potjo proti mestu nesreče pa je pobrala še reševalca 
letalca. 

Za leto 2000 je GRS z republiško upravo za zaščito in reševanje RS sklenila 
pogodbo o sofinanciranju dežurstva. S tem je pričela celotna ekipa dežurati v 
helikopterski bazi na Brniku in čas med nesrečo in prihodom reševalne ekipe na 
mesto nesreče se je zmanjšal na minimum, kar je seveda najbolj pomembno za 
ponesrečenca. Dežurstvo je potekalo med vikendi in prazniki od začetka junija do 
konca septembra. V večih dežurstvih se je vključil tudi gorski policist. Število 
opravljenih reševanj v času dežurstva je bilo 34, v katerih je bilo udeleženih 37 
ponesrečencev. Dežurstvo se je izkazalo za zelo učinkovito glede hitrega pristopa 
do ponesrečenih in transporta v zdravniško oskrbo, ter racionalno glede porabe 
naleta helikopterjev v akcijah, saj ni bilo več potrebno posebej leteti po zdravni-
ka. 

S takim načinom dežurstva smo nadaljevali tudi v letu 2001. Sprotno so se 
odpravljale manjše pomanjkljivosti, ki so se pokazale. V ekipi je postal reden 
član tudi gorski policist, ki v akcijah pretežno opravlja svoje službeno delo, po 
potrebi pa pomaga tudi ostali ekipi. V tem letu je bilo opravljeno med samim 
dežurstvom 31 akcij in prepeljanih v dolino oz. v zdravniško oskrbo 32 ponesre-
čencev. Zdravniki so si pogodbeno uredili z ministrstvom za zdravje plačevanje 
dežurstev. 

S takšnim načinom dežurstva se bo nadaljevalo tudi v letošnjem letu in v pri-
hodnje. V kolikor bo možno urediti dežurstvo tudi med tednom (vsaj v tednih 
meseca avgusta) se bo to storilo. Pomanjkanje zdravniškega kadra za helikopter-
sko reševanje je eden glavnih problemov, kajti reševanja s helikopterjem brez 
zdravnika naj ne bi bilo. 

 
Janez Brojan 
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NNNEEESSSRRREEEČČČEEE   IIINNN   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNOOO   DDDEEELLLOOO 
 
 

Število nesreč oz. akcij GRS še vedno raste. Prav tako se povečuje tudi števi-
lo nesreč v negorniških dejavnostih, v katerih posreduje GRS. Tako v celotni 
strukturi delež neplaninskih nesreč v letu 1990 zavzema 21% in v letu 2001 36%. 
Vzroki za to so v različnih dejavnikih: od vedno novih izzivov in želje po vse bolj 
aktivnem preživljanju prostega časa, do poškodb pri delu v visokogorju in gozdu. 
Nenazadnje so tudi druge organizacije spoznale dejstvo, da se je GRS s svojim 
znanjem, opremo in delom dokazala in zato na zahtevnih terenih vse pogosteje 
kličejo na pomoč našo službo. 
 
• Število akcij, ponesrečencev in reševalno delo po letih 
 

 štev. 
akcij 

štev. 
oseb 

poškodo- 
 vanih 

število 
obolelih 

število 
mrtvih 

rešev. 
ur 

sodeloval 
helikopter 

sodeloval 
zdravnik 

1996 167 191 80 9 37 12.034 58 64 
1997 203 232 115 11 34 7.487 67 108 
1998 196 208 110 13 27 6.172 75 109 
1999 197 211 96 13 29 6.005 63 103 
2000 258 287 140 19 24 9.552 111 156 
2001 262 287 139 16 32 8.983 125 157 

 
• število akcij po postajah GRS 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bohinj 22 28 28 28 33 30 
Bovec 13 19 12 11 28 26 
Celje 10 15 12 8 12 18 
Jesenice 5 1 7 4 4 4 
Jezersko 6 5 5 7 4 9 
Kamnik 16 16 20 10 28 21 
Kranj 2 6 7 6 11 5 
Kranjska Gora 14 22 10 14 13 14 
Ljubljana 1 6 6 14 10 12 
Maribor 4   4 5 6 
Mojstrana 19 18 19 21 27 28 
Prevalje 7 12 10 13 13 10 
Radovljica 8 7 14 7 15 13 
Rateče 3 6 9 3 6 5 
Škofja Loka 7 2 6 10 11 14 
Tolmin 12 19 20 22 18 25 
Tržič 18 21 11 15 20 22 
Skupaj 167 203 196 197 258 262 
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• število nesreč po dejavnostih 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
hoja po poti 76 106 103 100 127 128 
hoja po brezpotju 28 25 21 19 32 34 
plezanje 16 19 18 13 19 15 
alpsko smučanje 2 5 6 1 0 2 
turno smučanje 7 8 8 4 11 15 
vodne aktivnosti 1 1 1 6 5 5 
aktivnosti v zraku 13 14 8 15 14 16 
gorsko kolesarjenje 2 2 2 1 1 2 
delo 8 6 4 7 15 10 
drugo 18 17 25 31 34 35 
skupaj 171 203 196 197 258 262 
 
• število ponesrečencev po mesecih 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
januar 7 14 18 12 16 18 
februar 14 17 19 4 21 27 
marec 8 8 7 9 7 10 
april 11 10 10 9 15 14 
maj 5 12 8 25 11 17 
junij 33 15 17 26 18 15 
julij 31 32 23 41 61 56 
avgust 41 45 74 28 82 57 
september 13 46 15 18 35 22 
oktober 9 17 6 24 10 33 
november 11 11 3 8 3 9 
december 8 5 8 7 8 9 
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• število ponesrečenih gornikov 
 

 nepoško- 
dovani 

lažje 
poškodovani 

 
oboleli 

težje 
poškodovani 

 
mrtvi 

 
skupaj 

1996 52 18 5 42 28 145 
1997 58 31 9 52 28 178 
1998 49 38 9 55 17 168 
1999 73 30 13 66 29 211 
2000 86 60 11 50 16 223 
2001 78 41 13 65 21 218 

 

 
• poškodovani deli telesa pri smrtno poškodovanih gornikih (1997-2001) 

 

1
42

2
22

2

30

srčna kap
zadušitev
politravma
podhladitev
glava
vrat

 
 srčna 

kap 
poškodbe 

glave 
politravma poškodbe 

vratu 
zadušitev podhladitev 

1997 6 3 17 1 1  
1998 4 5 6 1  2 
1999 8 2 6    
2000 6 7 3    
2001 6 5 10    

 

število mrtvih po letih

28 28
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PPPRRRIIIPPPOOORRROOOČČČ IIILLLAAA   ZZZAAA   VVVAAARRRNNNEEEJJJŠŠŠOOO   HHHOOOJJJOOO   IIINNN   GGGIIIBBBAAANNNJJJEEE   VVV   GGGOOORRRSSSKKKEEEMMM   SSSVVVEEETTTUUU    
 
 
Število nesreč se iz leta v leto povečuje. GRS, oziroma podkomisija za analizo in 
informiranje, spremlja te nesreče in objavlja podatke o le-teh. Konec leta naredi 
tudi analizo nesreč. Ker je vedno bolje preprečevati kot zdraviti, so rezultati anali-
ze nesreč tudi napotki obiskovalcem gora za varno hojo. Zato tudi na tem mestu 
ponavljamo nekaj napotkov, ki bodo pripomogli k bolj varni hoji. 
 
• Priporočamo, da si za turo izdelamo načrt izleta. V mislih imamo podroben 

načrt, v katerem si bomo določili cilj izleta, razdelili turo na etape in te etape 
tudi časovno ovrednotili; določili časovnico. Tako bomo lahko natančneje (z 
določeno rezervo seveda) določili tudi povratek domov. Drugo, kar bo vidno 
iz tega načrta bo čas, ki ga bomo porabili za turo in si seveda zastavili vpraša-
nje, ali smo letos že opravili kakšno podobno turo, ali smo jo sploh sposobni 
izvesti, brez da bi se po nepotrebnem izpostavljali, in ali ni morda nad našimi 
sposobnostmi. Ves slovenski gorski svet je pokrit s planinskimi kartami. 
Vzemimo jih v roke in poglejmo, kje bomo hodili; preberimo si vodnike. V 
40 primerih so planinci zašli, v 18 so zakasnili s povratkom s ture, kar je pov-
zročilo skrb domačih in iskalno akcijo za reševalce. Zadostni razlogi torej, da 
opozarjamo na boljšo in kvalitetnejšo pripravo na turo, oz. da upoštevate naš 
predlog glede načrta. Prav tako med turo puščajmo sled, kje smo hodili in do 
kam smo prišli. Ne sicer s smetmi, ki bi jih odmetavali vsevprek, ampak z 
vpisom v vpisnih knjigah po planinskih postojankah in na vrhovih. 

• Na poteh v visokogorju, na mestih kjer je pot tako speljana, da lahko zgornji 
planinci ali celo živali sprožijo kamenje, nosimo čelado. 

• Imejmo varnostni (plezalni) pas in sistem za samovarovanje, kadar hodimo po 
zelo zahtevnih poteh in poteh s stalnimi varovali. 

• Sleherno leto moramo svoje cilje izbirati postopno; tako glede trajanja izleta 
in višinske razlike, kot tudi težavnosti (zahtevnosti). 

• Na zahtevne ture ne hodimo sami.  
• Kdor ima namero hoditi na zahtevne ture, naj se vključi v planinsko šolo, 

tečaj varne hoje v gore ali naj si prelista nekaj literature na to temo; skratka 
naj si nabere potrebno znanje že v dolini in pridobi izkušnje na predhodnih la-
žjih turah. Svetujemo, da si začetnik ali oseba s premalo izkušenj in znanja to 
pridobi na organiziranih izletih. 

• Ko gremo v gore v skupini, se nikoli ne ločimo od skupine. Hodimo vedno 
skupaj. Če smo se odločili, da gremo na turo skupaj, se tako tudi vrnimo. 

• Na zahtevnih poteh upoštevajmo, da so poti in varovala lahko tudi poškodo-
vana. V interesu varnega gibanja po gorskem svetu je, da se planinci informi-
rajo o dejanskem stanju poti in markiranja. Podatek o poškodbah poti ali va-
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roval sporočite na Komisijo za pota PZS. 
• Mobilni telefoni nam lahko v primeru nesreče veliko pomagajo oz. zelo skraj-

šajo odzivni čas do prihoda reševalcev na mesto nesreče. Zato vzemimo tele-
fon s seboj na turo. Naj bo baterija napolnjena in ne uporabljajmo ga po nepo-
trebnem. Vendar naj telefon ne bo izgovor za brezglavo divjanje po gorah. 
Zaradi zelo razgibanega terena imejmo v mislih dejstvo, da pokritost gorskega 
sveta s signalom našega aparata ni popolna in možnost sporočanja naše more-
bitne stiske ni zanesljiva. 
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SSSTTTAAATTTIIISSSTTT IIIČČČNNNIII    PPPOOODDDAAATTTKKKIII    OOO   OOOPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNEEEMMM   DDDEEELLLUUU   VVV   LLLEEETTTUUU   222000000111    
 
 
• delo članov postaj GRS 

 
 (v urah) 
reševalno in iskalno delo ter transport 8.983 
akcije ob naravnih in drugih nesrečah 290 
akcije izven gora 1.585 
reševalno delo na organiziranih smučiščih 11.516 
dežurstvo ob večjih prireditvah v gorah 11.521 
spremstvo na organiziranih izletih 7.787 
dežurstvo v času visoke planinske sezone 60.400 
pregled reševalne opreme, sredstev zvez 5.627 
prostovoljno delo (izgradnja in vzdrževanje zavetišč, 
obveščevalnih točk, pristajališč za helikopterje  

8.197 

delo v organih GRS 3.554 
 
• preventivno delo članov postaj GRS 
 

predavanja 1.246 
učenje pravil gibanja v gorah 887 
vodenje tečajev za obiskovalce gora 2.431 
obvestila, navodila namenjena planincem 763 
obhodi terena in kontrola reševalnega področja postaje, 
pregled stanja poti 

10.626 

sodelovanje v vajah in prikaz reševanj 6.831 
 
• vzgoja, izobraževanje in vaje članov postaj GRS 

 
letni tečaji 5.444 
zimski tečaji 4.364 
tečaj iz prve pomoči 3.936 
izpiti za nove člane 611 
obnavljalni izpiti 2.165 
vaje 6.917 
poskusni alarmi 766 
kondicijski pohodi 5.725 
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PPPOOORRROOOČČČ IIILLLOOO   OOO   DDDEEELLLUUU   GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE       
 
 
1. Finančno poslovanje KGRS Slovenije 
 
leto 2000: 
Skupni prihodki     137.765.450,26 SIT 
Skupni odhodki      131.505.228,48 SIT 
Namenski prenos sredstev v leto 2001       6.260.221,78 SIT 
 
leto 2001: 
Skupni prihodki     138.414.058,48 SIT 
Skupni odhodki      133.497.278,86 SIT 
Namenski prenos sredstev v leto 2002       4.916.779,62 SIT 
 
2. Stalne naloge pri delu K GRS Slovenije: 
 
• Usklajevanje financiranja URSZR in FIHO dejavnosti GRS 
 
Usklajevanje in dogovarjanje za sofinanciranje dejavnosti GRS Slovenije na 
URSZR in FIHO vsako leto zahteva več naporov. Pri sredstvih proračuna preko 
URSZR smo v lanskem letu že posegali po možnosti lobiranja med poslanci, ki so 
naklonjeni GRS in na ta način skupaj s CZ in URSZR dobili sredstva za plan v 
sprejemljivi vrednosti. 
Pri sofinanciranju dejavnosti fundacije FIHO pa se prijavljamo z javnim razpi-
som. Tu lahko pričakujemo v bodoče težave zaradi neurejenega statusa GRS. Na 
javni razpis za humanitarne organizacije se prijavlja vedno več kandidatov. 
 
• Urediti sofinanciranje dejavnosti GRS z ZZZS in MZ 
 
V letu 2000 smo se prijavili na javni razpis o delitvi sredstev ZZZS. Na razpisu 
nismo uspeli pridobiti finančnih sredstev. Letni dogovor o sofinanciranju dejav-
nosti v letu 2001 je bil uspešnejši za GRS. 
 
• Dežurstvo reševalca in zdravnika letalca na Brniku in ureditev financiranja 
 
Podpis aneksa pogodbe med URSZR in GRS o financiranju dežurstva reševalcev 
in reševalcev letalcev v helikopterski bazi na Brniku od junija do septembra ob 
sobotah, nedeljah in praznikih. Zdravniki reševalci letalci so z MZ sklenili indivi-
dualne pogodbe o dežurstvih v tem času. 
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Dušan Polajnar – načelnik 

• Usposabljanje članov GRS iz tehnike reševanja 
in prve pomoči 

 
Člani GRS se usposabljajo in izpolnjujejo svoje 
znanje na postajnih vajah iz poletne in zimske 
tehnike. Inštruktorji GRS svoje znanje izpopolnjujejo 
in obnavljajo na tečajih GRS in IKAR. Zdravniška 
podkomisija pa za aktualno usposabljanje iz prve 
pomoči pripravi vsakoletne seminarje iz PP. Poleg 
tega pa za zdravnike tudi srečanje z imenom 
Ažmanov dan. 
 
• Testiranje in uvajanje novosti na področju 

tehnične, zaščitne in zdravniške opreme GRS Slovenije 
 
Podkomisija za tehniko reševanja in izpitna komisija sta izvajali testiranje opre-
me, ki jo ponujajo na tržišču različni proizvajalci. Predvsem je bila bistvena dile-
ma koliko pri reševalnem delu še uporabljati jeklenico. Ko smo to vprašanje rešili 
tudi v okviru IKAR je postala uporaba lažjih in preprostejših naprav in pripomoč-
kov pri reševalnem delu učinkovitejša in enostavnejša. 
Prav tako je bilo pri iskanju zaščitne opreme za reševalce. Novi, lažji in učinkovi-
tejši zaščitni materiali so preplavili tržišče, prav tako pa je sprejemljiva njihova 
cena. 
 
• Ureditev dokumentov za izobraževanje članov v skladu z zakonom o športu 
 
V okviru PZS so edino planinski vodniki uredili dokumente za izobraževanje v 
skladu z zakonom o športu. GRS je uskladila dokumente v skladu z zakonom o 
naravnih in drugih nesrečah. Vendar bo v prihodnosti potrebno uskladiti doku-
mente tudi z zakonom o športu zaradi sofinanciranja. 
 
• Urejanje statusa GRS v okviru PZS 
 
Skupina, ki je v okviru GRS pripravljala predloge za ureditev statusa v okviru 
PZS, je pripravila možne rešitve, ki pa so se v pogovorih s PZS izkazale kot težko 
izvedljive. Zato je to vprašanje v fazi mirovanja. 
 
• Pravilnik GRS Slovenije  
 
Skupina, zadolžena za uskladitev predlogov postaj GRS s pravilnikom je opravila 
svoje delo. Postaje so Pravilnik v nekaj različnih verzijah imele možnost kritično 
oceniti. 
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• Skrb za prihodek finančnih sredstev v Ustanovo Sklad Okrešelj 
 
Podrobneje je stanje prikazano v poročilu Ustanove Sklad Okrešelj. 
 
• Sodelovanje v okviru Alpe Adria 
 
Sestanek je bil v Kranjski gori leta 2000, kjer smo se podrobneje dogovorili o 
helikopterskem reševanju v obmejnem pasu. 
2001 je bil sestanek v Arnoldsteinu na Koroškem. Teme so bile usklajevanje in 
reševanje splošnih zadev GRS v okviru Alpe Adria. 
 
3. Kratkoročne naloge: 
 
• Normativi za financiranje postaj GRS  
 
Skupina za pripravo normativanega financiranja postaj GRS je pripravila nekaj 
različnih predlogov, katere so v obravnavo dobile postaje GRS. Do sedaj nismo 
uspeli uskladiti nobene od predlaganih možnosti. 
 
• Normativna delitev opreme po postajah GRS 
 
Normativna delitev opreme po postajah se prav tako nanaša na normative financi-
ranja postaj GRS. Tudi ta zaenkrat poteka še po ustaljenih postopkih. 
 
• Meje med postajami GRS 
 
Po uskladitvi mej med postajami GRS leta 1999 ni bilo novih sprememb, s kate-
rimi bi bila seznanjena KGRS. 
 
• Terenska vozila – kriteriji za menjavo po postajah GRS, vrstni red menjave 
 
V letu 2001 smo imeli dogovor in tudi vključeno v program z URSZR o menjavi 
terenskih vozil. Tega nam ni uspelo izvesti. 
 
• Usposabljanje za helikoptersko reševanje reševalcev postaj GRS 
 
Leta 2000 so bili izvedeni tečaji za reševalce letalce, republiški tečaj za pripravni-
ke reševalce letalce, osnovno usposabljanje članov postaj GRS, osnovno usposab-
ljanje za inštruktorje GRS, prikazne vaje. 
 
• Posebna enota - narediti normativ reševalcev po postajah GRS, ki bodo sode-
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lovali v akcijah kjer je bila predvidena posebna enota. Funkcijo enote morajo 
prevzeti postaje GRS. 

 
V zemeljskem plazu v Logu pod Mangartom so z nalogo opazovanja in iskanja 
pogrešanih oseb sodelovale postaje GRS Bovec, Tolmin, Rateče, Kranjska Gora 
in Mojstrana. 
 
• Urejanje statusa članov GRS, ki imajo obenem razpored v SV 
 
O tem  vprašanju še ni dokončnega dogovora z URSZR. 
 
• Licence reševalcev 
 
Podaljševanje licenc v skladu s Poslovnikom o delu inštruktorjev GRS 
 
• Zdravniški pregledi za reševalce  
 
Zdravniški pregledi za reševalce se izvajajo. Stroške do normativnega števila v 
dogovorjeni višini krije KGRS (15.000 SIT/ reševalca). 
 
• Navodila in pomembnejši naslovi in uskladitev postopkov za aktiviranje v 

primeru nesreče 
 
Navodila in pomembnejši naslovi GRS se ažurirajo enkrat letno. 
 
Merila za organiziranje, usposabljanje in opremljanje GRS so bila usklajena z 
URSZR in podpisana z obeh strani. 
Postopek aktiviranja zrakoplovov slovenske policije in slovenske vojske za nujne 
naloge zaščite, reševanja in pomoči. Dokument je bil usklajen s vsemi organizaci-
jami in podpisan s strani direktorja URSZR. 
 
• Reševanje iz rek, sotesk in padalci  
 
GRS je pristojna za reševanje z dreves in sotesk, če lahko s svojim znanjem in 
tehniko izvede akcijo. Omenjena področja delovanja se zapišejo v doktrino zašči-
te in reševanja. (Nacionalni program zaščite in reševanja) 
Tečaja kanjoninga pri koroških reševalcih se je udeležil Emil Tratnik. 
 
Sodelovanje postaje GRS Ljubljana na republiški vaji Vlak 2001 v Zagorju. 
 
• Odzivni časi reševalcev (sprostitev zaposlenih reševalcev v primeru reševalne 

akcije) 
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O tej problematiki, ki je pereča in vedno težja, smo v dogovorih z URSZR, ki naj 
bi skupaj s CZ in delodajalci v skladu z zakonom našla rešitve. 
 
• Učbenik za vzgojo in izobraževanje članov GRS Slovenije  
 
GRS je nekaj let iskala izvajalca za pripravo in izdajo učbenika tehnike GRS, ki 
bi ustrezal sedanjemu času. Po javnem natečaju, na katerega se je prijavilo več 
izvajalcev je bil izbran Pavle Oman, inštruktor GRS in član izpitne komisije. 
Skupaj s člani podkomisije za vzgojo in tehniko reševanja in izpitne komisije so 
pripravili gradivo, ga preizkusili v praksi in predstavili na več zasedanjih IKAR. 
Po potrditvi doma in v tujini je Pavle pripravil Osnovno tehniko GRS. Zapis je 
naredil v elektronski obliki. Pavle in vsi člani, ki so sodelovali pri izvedbi zasluži-
jo posebno priznanje. Hvala še enkrat. 
 
• Priprava poslovnikov o delu inštruktorjev GRS in izpitne komisije in drugih 

aktov potrebnih za delo službe 
 
Podkomisija za vzgojo in tehniko je pripravila osnutek poslovnikov, KGRS pa ju 
je na 18. sestanku KGRS potrdila: 
Poslovnik o delu podkomisije za vzgojo in reševalno tehniko 
Poslovnik o delu inštruktorjev Gorske reševalne službe 
 
• Zaščita znaka GRS 
 
Za zaščito znaka smo izvedli poizvedovanje pri ustreznih organih, vendar je pre-
vladalo prepričanje, da je znak unikaten in pripada GRS, prav tako pa se ne upo-
rablja v komercialne namene. 
 
• Status reševalcev letalcev za vojaške namene  
 
Komisija za GRS je s sklepom 19. 8. 2001 izključila možnost, da bi letalci reše-
valci, ki so se šolali za vojaške namene dobili status reševalca letalca GRS Slove-
nije. 
 
• Sodelovanje s piloti in tehniki 15. brigade SV in LPE in drugimi sorodnimi 

organizacijami 
 
KGRS si je prizadevala za ustvarjanje dobrih odnosov med organizacijami in 
službami, ki nas povezujejo pri našem delu. 
• Ureditev zavarovanja za primer reševanja v območju Alpe Adria 
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Na sestanku Alpe Adria smo to vprašanje izpostavili in dobili naslednji odgovor: 
za brezplačno reševanje se lahko dogovorimo med GRS, vendar le v okviru klasi-
čnega reševanja. Ko je v reševanje vključen helikopter, GRS nima več pristojnosti 
glede finančnih obveznosti poškodovanca. 
 
• Urediti načine o obveščanju javnosti v primeru nesreč in o delu GRS S 
 
KGRS je sama ali skupaj s PZS izvedla tiskovne konference, kjer smo obveščali o 
stanju v gorah in predvsem s pomočjo statistike o možnostih nesreč, ki jih je prip-
ravila po analizi nesreč podkomisija za analitiko in informiranja.  
 
• Predstaviti analize nesreč uporabnikom 
 
Poleg tega smo predstavljali analize nesreč tudi na posvetovanjih o varnosti in še 
posebej nevarnosti v gorah, ki jo vsako leto pripravi Turistična zveza Slovenije. V 
Okviru URSZR smo pripravili primerjalne analize stanja nesreč ob obiskih ocen-
jevalne skupine Partnerstva za mir in direktorja. 
 
Sodelovanje na sejmu Zaščita – Protection v Kranju. Predstavitev dela GRS nare-
dijo člani postaje GRS Kranj. 
 
Januarja 2001 je bila prikazna vaja za člane ocenjevalne komisije Pakta za mir. 
Vajo je v Dragi izvedla postaja GRS Radovljica in posadka helikoptarja 15. bri-
gade SV. 
 
• Urediti stran GRS na Internetu 
 
Podkomisija za informatiko in predvsem Pavle Podobnik sta s prizadevnim delom 
uspela, da imamo tudi svojo stran na strani PZS. Naslov: (www/pzs/grs) 
 
4. Narediti elektronske povezave med KGRS in postajami 
 
Postaje so večinoma uredile povezave na Internet, tako da sedaj večina pošte pri-
haja preko elektronske pošte. Nekateri načelniki pa še vedno želijo dobivati pošto 
po klasični poti. 
 
• Izdaja Zbornika GRS ob 90 letnici GRS Slovenije 
 
Komisija za GRS je na decembrskem sestanku leta 2000 predvidela, da bi ob pra-
znovanju okrogle obletnice izdali Zbornik. Pavle Šegula, ki smo ga tudi zadolžili, 
da bi zbral gradivo postaj v predpisanem roku, ni uspel zbrati člankov. Odločili 
smo se, da Zbornika ne izdamo. 
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Pavle Šegula je v samozaložbi izdal knjigo Križemkražem po gorah. Poleg živ-
ljenjskih izkušenj, ki jih je dobil v gorah, in doživetij povezanih z gorami, opisuje 
tudi svoje delo v GRS in IKAR. 
 
Izvedba varstvo pred snežnimi plazovi za člane GRS in planince. 
Tečaji za vodnike reševalnih psov 
Tečaj za vodnike reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb na težko dostopnih 
terenih 
 
Sodelovanje na sestankih mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR:  

• Danilo Škerbinek je bil izvoljen kot predsednik  
• junij 2000 - tehnika reševanja Chamonix  
• 2000 - sestanek komisije za helikoptersko reševanje v Zermattu 
• november 2000 - Tirol pri Meranu 
• oktober 2000 - Paklenica in Makarska 
• 2001 spomladansko zasedanje Medicinske komisije IKAR v Killinu 

 
Podelitev priznanja GRS Slovenije ob 50 letnici GRS Hrvaške. 
Podelitev priznanja GRS Slovenije ob 100 letnici GRS Švice (Alpine rettung 
SAC) 
 
Franci Telcer je ob mednarodnem dnevu prostovoljcev dobil priznanje Državnega 
sveta. 
 
Zavarovanje gorskih reševalcev za odgovornost, ki izvira iz dejavnosti društva 
GRS: 
Za smrt ali poškodbe oseb  do 120.000,00 DEM 
Za poškodbe stvari  do   36.000,00 DEM 
V zavarovanje je v letu 2002 vključenih 582 članov postaj GRS. 
 
Urejanje problematike pripadnikov enot službe za proženje snežnih plazov v okvi-
ru URSZR 
 
Sodelovanje v preventivni akciji Zdravi v gore. Pobudnik akcije je bila Mladinska 
komisija PZS, poleg GRS S pa je sodelovalo še društvo za zdravje srca in ožilja. 
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V jesenskem času smo na sestankih KGRS razpravljali o viziji GRS. Omejili smo 
se le na nekaj perečih vprašanj: 
 

1. Profesionalizacija GRS  – da ali ne  
2. Organizacija KGRS Slovenije – naloge in okvir dela 
3. Sodelovanje z drugimi organizacijami, službami in državnimi ustanovami 
 

Odločeno je bilo, da GRS Slovenije ostane v okvirih, v katerih je delovala do 
sedaj. Delo v KGRS bo potrebno porazdeliti med več ljudi, ki bodo pripravljeni to 
delo opravljati. Pri sodelovanju z drugimi organizacijami imamo dobre odnose; 
predvsem s tistimi, s katerimi nas povezuje narava reševalnega dela. Potrebno pa 
bo usmeriti več energije v pridobivanje finančnih sredstev za delovanje službe. 
Naloga, ki jo bomo morali bolje opravljati, je tudi seznanjanje javnosti o našem 
delu. 

Pri pripravah na volitve za organe komisije se je pokazalo, da se kandidati ne 
želijo ali pa nočejo spoprijeti s temi nalogami. To je verjetno samo odsev stanja 
duha, ki je prisoten v družbi do humanitarnih organizacij. Pri delu v organih 
KGRS S se velikokrat pojavijo težave s tem, da hočemo biti preveč »paragrafar-
ski«, pa zaradi neusklajenih ali posodobljenih dokumentov pridemo v začarani 
krog, kar nam pobere veliko koristne energije za delo in vnaša slabo voljo.  

Inšpekcijski pregled MORS glede pogodbe o sofinanciranju dejavnosti po po-
godbi med MORS in GRS Slovenije. Poleg realizacije letnega programa je bil 
opravljen tudi pregled potrebnih dokumentov službe. Dokumente smo morali 
pripraviti ali ažurirati. 

Ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, so gorski reševalci na pred-
log postaj GRS in štabov civilne zaščite dobili različna priznanja. Vsem dobitni-
kom še enkrat čestitke. 

GRS v letošnjem letu praznuje 90-letnico obstoja. Ob tem dogodku želimo 
predvsem seznaniti javnost z našim delom in težavami. Organizacijski odbor, ki 
ga je oblikovala KGRS, pripravlja aktivnosti, ki se bodo izvedle ali predstavile na 
osrednji prireditvi 15. 6. 2002 v Kranjski gori.  

O podrobnejšem programu pripravljalnega odbora so člani postaj obveščeni. 
V okviru tega jubileja je Pavle Šegula v samozaložbi izdal knjigo Križemkra-

žem po gorah. V njej opisuje svoja doživetja v gorah; tisto, kar knjigo še posebej 
bogati pa je, da bralec iz njegovih izkušenj dobi napotke za varno hojo po gorah. 

Postaja GRS Kranjska Gora je izdala stenski koledar. 
 
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste prostovoljno in v prostem času pomagali pri delu 
KGRS Slovenije in postaj GRS. 
 
Hvala. 

Dušan Polajnar   
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LLLIIITTTEEERRRAAARRRNNNAAA   DDDEEEJJJAAAVVVNNNOOOSSSTTT   VVV   GGGRRRSSS   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE   NNNAAA   PPPRRRAAAGGGUUU   999000---LLLEEETTTNNNIIICCCEEE   
 
   

GRS je zapletena organizacija. Če naj uspešno opravlja svoje poslanstvo, mo-
ra v svojih vrstah združevati člane različnih družbenih plasti, različnih znanj in 
nagnjenj. Le-ti med svojim človekoljubnim opravilom razmišljajo o marsičem,  o 
tem razpravljajo in neredko tudi pišejo. Po izidu III. zbornika GRS je bila ta deja-
vnost še posebej živa.  

Marca 2000 je izšla knjiga Cirila Pračka Vrnite mi moje sinove z gore. V knji-
gi je opisal deset reševanj, realistično prikazal dogajanje v akcijah in zapisal, da 
reševalci v boju za življenja ponesrečencev pogosto zavestno prezrejo ukrepe za 
svojo lastno varnost. Opisi akcij so reševalcu učbenik strategije in taktike reševa-
nja, laiku pa zgovorno opozorilo, da z neodgovornim početjem spravljajo v ne-
varnost sebe in reševalce. Knjiga je prepletena z opisi Cirilovih doživetij v gorah, 
kamor je zahajal sam, z družbo ali kot gorski vodnik. Tudi tu ni mogel iz kože 
reševalca, saj ob vsaki priložnosti opozarja na pravila varne hoje in posebej, »da 
se skupina v gorah ne sme raziti.« Tako nam je Ciril tik pred slovesom s svojim 
knjižnim zgledom posredno dal priložnost, da z zbirko MED GORSKIMI 
REŠEVALCI ohranimo čim več izročil o delu naših predhodnikov. 

V jeseni leta 2001 je izšla naslednja knjiga v zbirki; Križemkražem po gorah 
avtorja Pavleta Šegule. Tik pred 90-letnico GRS pa je Zgodovino reševanja v 
gorah nad Kamnikom izdal France Malešič. Obe knjigi sta podrobneje predstav-
ljeni na naslednjih straneh. Prav tako je med predstavitvami knjižnih del tudi 
priročnik oziroma učbenik Osnovna tehnika Gorske reševalne službe Slovenije 
avtorja Pavleta Omana; dolgo pričakovan in za vzgojo reševalcev nepogrešljiv 
pripomoček. 

Ustavimo  se končno še pri knjigi Moje gore, alpinista in gorskega reševalca 
Milenka Arnejška - Prleta. Tudi to je zbirka doživetij in razmišljanj ljubitelja 
nekoristnega sveta, ki na svojski in mikaven način opisuje svojo hojo po gorah. 

V prvem, uvajalnem, zelo zanimivem delu modruje Prle o vsem, iz česar se da 
dojeti, kaj ga vleče v gore, kaj tam išče in najde. Marsikomu ugaja tudi njegovo 
razmišljanje o stvareh, ki jih  sodobni človek komaj sluti. Štorija o srečanju s 
kristalno kačo čar pripovedi še popestri. Razgledanost v glasbi avtorju precej 
olajša pisanje. Sicer pa je Prle neposreden, marsikje ostrega jezika o stvareh in 
ljudeh, ki mu niso pri srcu. A to počne odkrito, takorekoč s podpisom, zato mu 
mnenj ni šteti v zlo. Njegovo pisanje o potepih po gorah s psom priča, da te živali 
dobro razume, laiki pa se čudimo in uživamo v opisu njihovih navad in nezmot-
ljivih instinktov. 

Poglavji o izbranih vzponih in prvenstvenih smereh sta svojsko lepi. Navduši-
ta nas bogat jezik, nazornost in jasnost. Sočni opisi z opozorili na nevarnosti in še 
kaj povedo več kot tisto, kar najdemo v utečeni vodniški literaturi, so pač literatu-
ra. 
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Ciril Praček je pred 40 leti napisal knjigo Med gorskimi reševalci. Dvajset let 
kasneje je osvežil nekaj zgodb in dodal nove. Ohranil nam je marsikaj, kar bi 
sicer z njim odšlo v grob. Tudi zato je ob izidu knjige Vrnite mi moje sinove z 
gore vzklila pobuda za knjižno zbirko »MED GORSKIMI REŠEVALCI« in se – 
kot vidimo – že tudi začela uresničevati. V njej naj bi s svojimi knjigami sodelo-
vali reševalci, postaje, komisija, podkomisije, vsak in vsi, ki bi zbrali, napisali ali 
zapisali zgodbe z akcij, hoje, smučanja in plezanja v gorah; pač vse kar v zvezi z 
gorami doživlja, razmišlja in čuti reševalec. 

Do stoletnice GRS nam ostaja naloga, da zapolnimo vrzeli in čim bolje obde-
lamo zgodovino reševanja v gorah na Gorenjskem, Bovškem, Tolminskem, Šta-
jerskem in Koroškem. Če pisci (še) niso pri roki, shranimo izročilo v živi besedi 
in podobi. Obdelali ga bodo ljudje, ki to obvladajo. Mnogo snovi je že zbrane v 
raznih člankih, zbornikih in arhivih, še več pa je ta hip brez haska sameva v min-
ljivem spominu (starih) ljudi. Priče preteklosti odhajajo, oprema, orodja in tehni-
ka reševanja se hitro spreminjajo. Marsičesa in marsikoga že jutri ne bo več med 
nami. 

Za novice iz prve roke je priložnosti vse manj. Očitno nam ne ostaja veliko 
časa, da se lotimo dela in jih spravimo na varno, med ljudi! Na voljo nam je deset 
let, izkoristimo jih! 

 
 

Pavle Šegula 
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OOOSSSNNNOOOVVVNNNAAA   TTTEEEHHHNNNIIIKKKAAA      
GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE  
   
   
   

   
   
 
 
 
Avtor: Pavel Oman 
 
 

Novi priročnik za gorske reševalce je izdan z namenom, da v Gorski reševalni 
službi Slovenije dopolnimo ali zamenjamo obstoječo osnovno tehniko reševanja z 
novimi reševalnimi tehnikami in novo opremo. Predstavlja tehnike in postopke 
reševanja, ki so prilagojeni zahtevam reševanja v naših gorah in vključujejo izku-
šnje, ki so jih pridobile generacije gorskih reševalcev v številnih in zahtevnih 
reševalnih akcijah. Upošteva tudi priporočila mednarodne organizacije za reševa-
nje v gorah IKAR.. 

Za varnost ponesrečenca in vseh, ki sodelujejo v reševalni akciji je izredno 
pomembno, da tehnike reševanja in postopke, ki jih uporabimo v reševalni akciji, 
predhodno preskusimo in se jih naučimo na vajah in tečajih, ki jih organizirajo 
postaje GRSS, Podkomisija za vzgojo in reševalno tehniko GRSS ali druge pod-
komisije. Le tako lahko zmanjšamo tveganje, ki je prisotno ob vsaki reševalni 
akciji. Ta znanja in veščine mora vsak aktivni gorski reševalec redno obnavljati.  

Vsaka reševalna akcija je splet različnih tehnik in postopkov. Ni je mogoče 
opisati v splošni obliki, je enkratna. V priročniku so navedene osnove tehnike in 
postopki, ki jih v različnih kombinacijah uporabljamo v reševalnih akcijah. Po-
glavja si sledijo tako, kot običajno potekajo reševalne akcije. Opisi posameznih 
tehnik reševanja so določeni s postopki, ki so označeni z znakom in zaporedno 
številko. 

Vsebina priročnika je razdeljena na tri dele.  
V prvem delu so opisani postopki in tehnike reševanja v improvizirani reše-

valni akciji, pri kateri uporabimo opremo, ki jo imamo na voljo na mestu nesreče. 
Te tehnike in postopki temeljijo na znanju in veščinah, ki jih mora obvladovati 
alpinist za varno gibanje v gorah  in jih morajo obvladovati vsi aktivni člani Gor-
ske reševalne službe Slovenije. Opisani so: osnovni postopek in način varovanja 
soplezalca v steni, možne tehnike spuščanja in dviganja padlega soplezalca, pla-
ninca ali reševalca, improvizirana nosila in improviziran reševalni sedež, prav 
tako tudi vsi vozli, ki jih uporabljamo pri Gorski reševalni službi Slovenije.  
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Drugi del opisuje osnovne tehnike in  postopke reševanja v reševalni akciji, ki 
jih izbere vodja reševalne akcije na osnovi prejetega obvestila o nesreči v gor-
skem svetu.  

V tretjem delu je v obliki opomnika prikazan seznam osebne opreme reševalca 
 
 
 

Sl. ra-24

Med spuščanjem je
ročica v skrajni legi.

Spreminjanje hitrosti
spuščanja.

POMEMBNO!!
Vsi reševalci na delovišču, ki pripravljajo delovišče in sodelujejo pri dviganju ali 
spuščanju, se morajo samovarovati.

Priporoča se uporaba 
plošče ,,PAW”, ki jo s 
sidriščno vponko ali dvema 
vponkama z nosilnostjo 
najmanj 22 kN vpnemo v 
center sidišča.
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KKKRRRIIIŽŽŽEEEMMMKKKRRRAAAŽŽŽEEEMMM   PPPOOO   GGGOOORRRAAAHHH   
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtor: Pavle Šegula 
   
   
Knjiga je zbir doživetij iz domačih in tujih gora planinca, ki od mladih nog zahaja 
v gore in leta 1962 po nenavadnem spletu dogodkov postane član GRS. Gornika, 
ki mu je usoda, čeprav ni alpinist v pravem pomenu besede, naklonila tako dolž-
nosti člana reševalne odprave kot užitke plezanja v steni. Hoja, literatura in dru-
ženje s poznavalci gorskega sveta so mu odpirali vrata v znanje o stvareh, ki bi 
jih brez gora nikoli ne spoznal in dojel. 

Knjiga nas vodi križemkražem po domačih in tujih gorah, od Šmarjetne gore 
do Pamirja. Spoznavamo mikavnosti gora, potek odprav, iz prve roke zvemo to in 
ono o gorskem reševanju doma in na tujem, seznanjamo se z zankami, ki jih nep-
revidnim nastavljajo vreme in gore, sodelujemo v reševanju iz plazu in spoznamo 
še mnogo, mnogo drugega. Nekaj časa prebijemo s piscem med partizani v Po-
savskem hribovju, ko so gore prizorišče bojev in ščit partizanov. Z njim vsak hip, 
od strani do strani, razmišljamo o vsem mogočem na poteh, v taborih in vrhovih. 

 
Zanimivost: 
 
Sliko avtorja sidrišča na sliki (Abalakov – ni v doktrini GRS) lahko najdete v 
knjigi Križem-kražem po gorah. Zbora planincev na 
Platku se je udeležil tudi A. Abalakov. 



NAŠE KNJIGE 

 

 
 
 51 

ZZZGGGOOODDDOOOVVVIIINNNAAA   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAANNNJJJAAA   
VVV   GGGOOORRRAAAHHH   NNNAAADDD   KKKAAAMMMNNNIIIKKKOOOMMM 
   
   
   
   
   
Avtor: France Malešič 
s soavtorji Cenetom GRILJCEM, Vlastom KOPAČEM, 
Mirom ŠTEBETOM in Tonetom ŠKARJO.   
 
 

Posvečena je 90-letnici Gorske reševalne službe in 80-letnici postaje Gorske 
reševalne službe Kamnik, ki je druga najstarejša pri nas. 

Imenitna knjiga o GRS, prva te teže pri nas, je nastajala pod taktirko nadvse 
natančnega urednika Franceta Malešiča in zajela mnogo več od tistega, kar obeta 
njen naslov. Vsebina v uravnovešeni meri zajema vse poglavitno od časov, ko je 
v te hribe zašel človek in obdobja, za katera nam redke najdbe iz davnine, ustna 
in pisna izročila pripovedujejo prve otipljive zgodbe o pastirjih, zeliščarjih, skri-
vačih-dezerterjih, drvarjih, lovcih, rokovnjačih, planincih, plezalcih, nesrečah, 
žrtvah neurij, reševalcih, življenju revnih domačinov, stanovih ter kočah. Pripo-
ved, ki včasih terja veliko zbranost bralca, dovoli slednjemu drugod lagodnejši 
sprehod skozi zdaj zabavno, pogosto tudi neprijetno in žalostno zgodovino teh 
planin, gora in gozdov. 

Dodatno težo dajejo knjigi zanimive opombe pod črto, pregled literature, ose-
bno kazalo in obilica fotografij amaterskega porekla, zbranih z vseh vetrov, ki 
potrjujejo staro pravilo: »ena sama podoba pove več kot tisoč besed.«  

Knjiga bo reševalski srenji vir globljega znanju o lastni preteklosti, planincem 
pa branje z močnim preventivnim nabojem. Marsikdo bo odslej varnejše hodil po 
gorah. 
 
Iz vsebine:  
• najstarejši obiskovalci in nesreče - arheološki sledovi prvih gorjanov - prva 

imena, starodavna Ta Kamelska Planina - kako je prvi vodnik Spruk učil svo-
jega učenca Hohenwarta - nesrečna družina Čehun - zgodbe rokovnjačev, be-
guncev in divjih lovcev. 

• Prvi znani reševalci - legendarni Valentin Slatnar - Bôs, ki je pil gamsovo kri, 
njegovi lovci in celo ženske. 

• Slovensko planinsko društvo in njegova prva podružnica v Kamniku - zavedni 
Ivan Luznar in bojeviti Miha Kos s piparskim imenom Keber - sreča v prvi tu-
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ristični nesreči. 
• Razmere ob nastanku slovenske gorske reševalne službe – hude nesreče pred 

prvo svetovno vojno in po njej - Skala. 
• Ustanovitev druge rešilne postaje SPD v Kamniku - naše najboljše reševalno 

moštvo - štirje srčni bratje Erjavški, njihovi tovariši in načelnik Maks Koželj, 
odličen slikar in organizator - najhujša gorska nesreča doslej. 

• Hude nesreče, težavna reševanja – Prohinar v Kaptanskem plazu - Pečar v 
Brinškovem kaminu - Weber v severni steni Grintovca - Wisiak, prvo veliko 
reševanje iz plazu - reševanje Černičeve  in Jezerška - nočno reševanje Mirka 
Gombača - neverjetno leto nesreč - zlorabe in norčevanje. 

• Razcvet alpinizma v Kamniku - uspeh v Rzeniku - nesporazum zaradi njega in 
potem nov uspeh. 

• Nesreče in reševnaja med drugo svetovno vojno -  Nemci obesili reševalca - 
reševalci zgradili bolnišnico v Kamniški Beli. 

• Povojna leta – odstop Bineta Benkoviča - organizacijske spremembe - nesreči 
na tečajih - uveljavljanje ljubljanske postaje GRS. 

• Obdobje korenitega Pavla Kemperla - nesreče v začetku petdesetih let – Špik - 
nesreča Štuparja in Zupana v Lijaku Brane - strele in viharji, plazovi in neurja 
- alpinistični odsek v samem vrhu. 

• Napredek in težave - prvo radijsko omrežje GRS pri nas - slepa akcija v Rze-
niku - prva vaja v letalskem reševanju pri nas - prva poskusna vaja reševanja s 
helikopterjem. 

• Homogena ekipa, 1968 - 1978 (Tone Škarja) - Prijateljsko vzdušje, 1979 –
1995 (Cene Griljc) - Novi izzivi, 1995 – 2000 (Miro Štebe) - smrtna nesreča 
med reševanjem na Brani. 
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIJJJSSSKKKAAA   SSSTTTRRRUUUKKKTTTUUURRRAAA   GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE      
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZIIIRRRAAANNNOOOSSSTTT   GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE 
 
 
• Vodstvo 1998 -2002 
   

Načelnik GRS Dušan POLAJNAR 
Namestnik načelnika Drago KUPNIK 
Blagajnik Franci TELCER 
Član predsedstva IKAR Danilo ŠKERBINEK 
Častni načelnik Albin VENGUST 
Predsednik nadzornega odbora Roman ROBAS 
Predsednik disciplinskega razsodišča Marjan PRELOG 
Gospodar  Boris BERTONCELJ 
Načelniki podkomisij  
za vzgojo in tehniko reševanja Jože ROŽIČ 
za letalsko reševanje Janez BROJAN 
za medicino Iztok TOMAZIN 
za reševanje izpod plazov Igor POTOČNIK 
za opremo Toni SMOLEJ 
za zveze Slavko ŠETINA 
za informiranje in analitiko Pavle PODOBNIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stari in novi načelnik 
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• Vodstvo izvoljeno 27. maja 2002 
   

Načelnik GRS Toni SMOLEJ 
Namestnik načelnika Jože ROŽIČ 
Namestnik načelnika Daniel KOPUŠAR 
Član predsedstva IKAR Danilo ŠKERBINEK 
Častni načelnik Albin VENGUST 
Predsednik nadzornega odbora Janez PODJED 
Predsednik disciplinskega razsodišča Tomo SBRIZAJ 
Gospodar  Boris BERTONCELJ 
Načelniki podkomisij  
za vzgojo in tehniko reševanja Ivan ŠTURM 
za letalsko reševanje Janez BROJAN 
za reševanje izpod plazov Igor POTOČNIK 
za opremo Boris KOFOL 
za zveze Damjan GAŠPERIN 
za informiranje in analitiko Janez KOSEC 

 
 
• V organizacijo je vključenih 766 članov. Struktura članstva je sledeča: 
   

pripravnik gorski reševalec 124 
gorski reševalec 510 
izredni član 37 
zaslužni član 56 
častni član 39 

 
 
• Glede na dodatno usposobljenost ima GRS naslednjo sestavo:  
 

inštruktor GRS 86 
inštruktor reševalec letalec 7 
miner snežnih plazov 16 
reševalec letalec 42 
vodnik lavinskega psa 38 
zdravnik reševalec 48 
zdravnik reševalec letalec 12 
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H – inštruktor za letalsko reševanje, I – inštruktor, L – letalec reševalec, M – miner snežnih plazov, 
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PPPRRREEEDDDSSSTTTAAAVVVIIITTTEEEVVV   PPPOOOSSSTTTAAAJJJ   GGGOOORRRSSSKKKEEE   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE 
 
 
• Postaja BOHINJ 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Robert KLANČAR (na sliki) 
 inštruktor Miha ARH  
 zdravnik Barbara URBANC, dr.  
 gospodar Blaž ERLAH 
 blagajnik Drago DOBRAVEC  
 tajnik Janez ROZMAN  
 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 2 
gorski reševalec 28 
izredni član 12 
zaslužni član 3 
skupaj 45 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 6 
miner snežnih plazov 2 
pripravnik reševalec letalec 1 
reševalec letalec 3 
vodnik lavinskega psa 3 
zdravnik reševalec 1 

 
• abecedni seznam reševalcev 
 

1 ARH Alojz  
2 ARH Janez  
3 ARH Jože  
4 ARH Mihael I L 
5 BOŽNAR Robert  
6 CESAR Andrej  
7 DOBRAVEC Drago  
8 ERLAH Blaž  
9 ERLAH Franc  

10 GAŠPERIN Damjan  
11 GODEC Tomaž ml.  
12 GODEC Tomaž st.  

13 JEKLAR Rado V 
14 KAVČIČ Andrej  
15 KAVČIČ Marko L 
16 KLANČAR Robert I 
17 KOCJANC Klemen  
18 MENCIN Jože  
19 MIKELJ Marko  
20 MIKELJ Valentin  
21 MLAKAR Branko  
22 ODAR Pavel L 
23 PERŠE Tomaž  
24 RABIČ Janez  
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25 RISTIĆ Miladin  
26 ROZMAN Janez I 
27 ROŽIČ Andrej P 
28 ROŽIČ Gabrijel P 
29 RUTAR Janko M 
30 SKOK Vojko V 
31 SODJA Lovro  
32 STARE Miroslav I 
33 STARE Zdravko  
34 ŠEST Anton  
35 ŠKANTAR Milan  

36 ŠMID Marko  
37 ŠTROS Franc I M 
38 TALER Anton  
39 URBANC, dr. Barbara Z 
40 ZADNIKAR Aleš  
41 ZADNIKAR Anton  
42 ZAKRAJŠEK Bojan V 
43 ŽAGAR Peter I 
44 ŽMITEK Bojan  
45 ŽNIDAR Franc  

 
 
 
Zimska reševalna akcija »Velo polje – Spodnja Vrtača« 
 

Mlajša planinca 2.1. 2002 ob 11. uri odideta z Rudnega polja proti Kredarici. 
Popoldne, pred mrakom, nad Vodnikovim domom zagazita v globok sneg. Zaradi 
utrujenosti, pozne ure ter omrzlin in bolečih prstov na nogah se vrneta do koče. Za 
zimsko sobo ne vesta, zato vlomita v drvarnico; pred njo poskušata zakuriti ogenj, 
da se pogrejeta in prebijeta noč. Mraz postaja nevzdržen, zato se odločita sestopiti 
v dolino. O svoji nameri obvestita prijatelje. Fanta sta brez potrebne zimske op-
reme in svetilk, zaradi omrzlih nog ima eden tudi težave pri hoji. Prijatelje skrbi, 
zato brez njune vednosti prosijo pomoč preko št. 112. 

Po obvestilu iz ReCO in pogovoru z osebo, ki je prosila za pomoč, se reševalci 
zberemo. Zaradi netočnih in nasprotujočih si informacij, se na izhodišču razdeli-
mo v tri skupine in preiščemo poti proti Jezercu, Uskovnici in Trstju. Fanta bi na 
teh poteh morali srečati, če se vračata na Rudno polje. Fantoma se posreči zveza z 
domačimi in takrat izvesta, da jima gremo pomagat. Pokličeta 112, povesta, da sta 
tik nad dolino, vidita luči, zato nadaljnja pomoč ni potrebna. Fanta bo v dolini 
(kje?) prestregla policija. 

Edina možnost za sestop je torej pot v Voje, s katere pa pod višino 1600 m ni 
možno videti luči iz doline. Zato predvidevamo, da sta še zelo visoko in sta na 
območju Velega polja zašla. S skupino, ki je že bila na Prevalu se dogovorimo, da 
nadaljujejo pot do odcepa v Trstje. Če tam ne bo sledi, pa se ponovno slišimo. 
Ostali sestopamo proti avtomobilom. Še preden prispemo (ura je 1 ponoči), pono-
ven klic iz ReCO. Preveže nas s fantoma, ki sedaj sama prosita za pomoč. Sta 
zaplezana in v globokem snegu tičita med skalnimi pragovi. Iz pogovora izlušči-
mo približno lokacijo. Sama sta povsem izgubljena, ne vesta imena doline kamor 
sestopata, omenjata Krn, ki je v resnici Jezerski Stog in sta ga vseskozi videla na 
svoji desni strani. Rečemo jima še, naj se zaščitita pred mrazom, naj migata koli-
kor je mogoče in se poskušata oglašati z vpitjem. Skupina, ki je že v bližini Vele-
ga polja bi morala v kratkem naleteti na njune gazi. Ostali se z UT2000 vzpenja-
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mo iz Voj proti Vrtači. Kmalu se s fantoma tudi slišijo. Ob vrveh se spustijo do 
njiju in ju oskrbijo s toplim čajem in hrano. Dobita novo voljo, oba lahko hodita, 
zato ju navežejo in v pol ure izvlečejo do letne poti, ki sta ju prej nevede prečkala. 
Tam se srečamo ob pol petih in do jutra sestopimo v dolino. 

 
Robert Klančar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spust z Rodice 
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• Postaja BOVEC 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Lado MRAKIČ (na sliki) 
 inštruktor Anton MLEKUŽ  
 zdravnik Vasja KLAVORA, dr. 
 gospodar Matjaž ŽAGAR 
 blagajnik Iztok MLEKUŽ 
 tajnik Iztok MLEKUŽ 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 1 
gorski reševalec 29 
izredni član 8 
zaslužni član 1 
častni član 1 
skupaj 40 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
inštruktor reševalec letalec 1 
miner snežnih plazov 1 
reševalec letalec 5 
vodnik lavinskega psa 2 
zdravnik reševalec 2 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 CUDER Bernard  
2 ČOPI Franc L 
3 ČOPI Jože  
4 ČRNIČ Jure  
5 ČRNIČ Vinko L 
6 ČUFER Silvo  
7 FLAJS Jelko  
8 HOSNER Miran  
9 HRVATIČ Fulvio-Žarko 

10 HVALA Georgij I 
11 KAŠCA Vili V 
12 KEMPER Uroš  
13 KLAVORA, dr. Vasja Z 
14 KOMAC Andrej  

15 KOMAC Zoran  
16 KOVAČ Dean  
17 KRAVANJA Borutin  
18 KRAVANJA Metko  
19 KRAVANJA Viktor  
20 KRAVANJA Zoran  
21 KRAVANJA Zvonko  
22 MATAJURC Marko  
23 MLEKUŽ Anton I 
24 MLEKUŽ Ervin L 
25 MLEKUŽ Ivo  
26 MLEKUŽ Iztok  
27 MLEKUŽ Pavel  
28 MLEKUŽ Rihard  
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29 MRAKIČ Lado I L H 
30 MUZNIK Darjo I 
31 PODGORNIK Peter  
32 PRETNER Darko  
33 PRETNER Marko  
34 RUSTJA, dr. Bojan P Z 

 

35 ŠTURM Rafko  
36 ZLODEJ Igor  
37 ZORČ Igor M 
38 ŽAGAR Franci  
39 ŽAGAR Matjaž  
40 ŽGAJNAR Aleksander I L V 

 
 
Zgornje Posočje - težka preizkušnja tudi za slovensko GRS 
 

Leto mileniuma. Deževna jesen se je počasi iztekala. Kot samo leto je hotela 
biti tudi jesen nekaj posebnega. In je bila. Običajno jesensko deževje se je spre-
menilo v nekakšen monsun. Na zemljo se je voda vračala v obliki ogromnih plju-
skov, dan za dnem, od sredine oktobra do sredine novembra. Vsaka pora zemlje, 
vse reke in potoki, skratka vsa narava je ječala in se dušila v ogromnih količinah 
vode. Da se je to lahko zgodilo, pripišemo del krivde gorskim pregradam Kanina, 
Rombona in Mangarta, ki delujejo kot nekakšen zbiralnik in hkrati pregrada tež-
kim, črnim oblakom, ki pridrvijo z jugozahoda. Grozeče in leno se potem ovijajo 
okoli gorskih hrbtov. Pogled nanje te navda s tesnobo. Tesnobi sledi upanje, da bo 
tokrat narava zmerna in da ne bo razkazovala svojih neizmerljivih moči nad ne-
močnim in prestrašenim človekom. 

 Tokrat se je upanje umaknilo kruti resnici. Pobočje nad planino Mangart ni 
več vzdržalo ogromnih pritiskov vode. Zemlja se je spreminjala v tekoče blato. 
Ko je popustila še zadnja spona, se je zgodilo. Po strugi Mangartskega potoka je 
pridrvel zemeljski plaz in odnesel most pri Mlinču. Dan, ki je sledil, je bil podo-
ben debatnemu krožku. Ali je most pri Mlinču samo zasut, ali ga je tudi odneslo, 
se lahko podoben plaz ponovi, kako vse to izgleda v resnici? To so bila najpogos-
tejša vprašanja, ki so nam popestrila takratne sive deževne dni. 

Z vsemi temi vprašanji in zmedo v glavi sem se odpravil na prizorišče. Razme-
re, kar se vremena tiče, običajne. Pralo je kot za stavo. Avto sem parkiral ob tra-
ku, ki je bil razpet čez cesto. Naprej peš. Srečeval sem posameznike, ki so se vra-
čali s prizorišča. Izpod dežnika so mežikale prestrašene oči in izdajale nemoč ob 
vsem, kar so videle. V sebi sem bil še vedno optimist. Samo še nekaj metrov, 
negotovih trenutkov in … 

Opustošenje. Povsod kupi zemlje, kamenja, polomljenih dreves. Mostu ni vi-
deti. Ob robu plazu se napotim proti planini. Čevlji se pogrezajo v razmočeno 
zemljo. S Predelske strani ceste me gasilci, ki dežurajo, po megafonu opozarjajo 
naj nikar ne rinem naprej. Človeška nečimrnost me je gnala dalje. Le dan, ki se je 
prevešal v noč, me je ustavil. 

Ali je možno, da se stvar ponovi? Ne, sem si rekel. Kaj šele, da bi karkoli priš-
lo do nižje ležeče vasice Log pod Mangartom. Vmes je približno pet kilometrov 
globokih korit Predelice in preden bi te napolnilo, bi se morala zrušiti polovica 
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Mangarta. Nekateri so trdili nasprotno. In te trditve so se, žal, izkazale za pravil-
ne. 

Še isto noč, nekaj minut čez polnoč, me zbudi telefon. Napol v snu mi še sedaj 
zvenijo malce panično izgovorjene besede: plaz v Logu pod Mangartom, odneslo 
hiše, so tudi žrtve, zglasi se v gasilskem domu. Ozrem se okoli sebe, da vidim, če 
morda ne sanjam. Še pred osmimi urami sem trdil, da to ni možno. 

S pomočjo pozivnikov se čez pol ure zbere celotna ekipa. Tokrat ni bilo spra-
šujočih pogledov, ali morebiti ne gre za tiho vajo. Zmeda, ki je vladala pred gasil-
skim domom je to potrdila. Proti jutru smo spoznali, da zaenkrat nikomur ne kori-
stimo. Odšli so domov, v svoje še tople postelje, le jaz sem ostal v štabu. 

Naslednji dnevi so bili v znamenju hrupa, ki je prihajal od jeklenih ptičev Slo-
venske vojske. Elise so neusmiljeno tolkle po zraku, nasičenem z vodo, in odgan-
jale meglene pajčolane, ki so zakrivali vso žalost in nemoč gorske vasice. Plaz 
oziroma murasti tok, kot mu učeno rečejo strokovnjaki, je neusmiljeno in za ved-
no spremenil podobo celotne dolinice med gorskimi vršaci. Tisti, ki so ostali na 
drugi strani odrezani, so sicer žalostno a vendar ponosno, kot pravi gorjani, vsto-
pali v do tedaj neznan jim prevoz - helikopter, ki jih je vrnil med ljudi. Nobenega 
strahu, nobene panike, celo na gostoljubje niso pozabili. Vendar ni bilo časa. Po-
trpežljivi piloti slovenske vojske so vztrajali. Profesionalni pristop in iz tega izha-
jajoča disciplina, sta gladko in brez hude krvi opravila z vsemi pritiski nanje. Vsi 
bi se radi vozili in vsi bi bili radi prvi. Za potešitev profesionalnih ali osebnih 
interesov so nekateri posamezniki prekoračili vse meje dobrih manir. 

Naloge, ki so sledile, niso predstavljale v bistvu nič posebnega za nas gorske 
reševalce. Mogoče samo grenak priokus zaradi bližine nam domačega terena in 
prizadetih ljudi v Logu pod Mangartom, saj smo si praktično sosedje. 

Dotaknil bi se samo postavitve medijsko znane opazovalnice. Prvo vprašanje, 
ki je sledilo ideji in želji je bilo, kje točno in v kakšni obliki naj bo. Prvo neznan-
ko je takoj rešil naš član, sicer strokovnjak z gozdarskega področja in odlični poz-
navalec terena, drugo pa je rešila, v obliki velikega šotora, birokratska roka civil-
ne zaščite. Ogled terena, ki je sledil, je pokazal pravilno odločitev, saj je nudil 
veličasten pogled na plaz od same sprožitve pa tja do zasutega mostu pri Mlinču. 
Pravo orlovsko gnezdo. Problem smo videli samo v velikosti šotora. Jasno nam je 
postalo, da pride v poštev samo malo večji višinski šotor.  

Tako zahtevo smo naslovili na civilno zaščito. Vendar ni šlo. Po dogovoru z 
našim načelnikom Polajnarjem, ki je sicer neutrudno in ne glede na uro bil vedno 
pri roki za nasvete in most med vrhovi služb v okviru civilne zaščite, je tak šotor 
preko podkomisije za opremo nabavila naša GRS in ga seveda tudi plačala. 

Prve ekipe, ki so gostovale v šotoru, z namenom opazovanja kakršnihkoli 
sprememb v območju plazu, so tožile po neznosni vlagi, mrazu in oteženem po-
gledu na plaz. 

Civilna zaščita nam je prisluhnila in hitro uredila dostavo majhnega sestavlji-
vega kontejnerja. S pomočjo helikopterja slovenske vojske je bil hitro postavljen. 
Začelo se je 24-urno dežuranje večine slovenskih gorskih reševalcev v tem kar 
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prijetnem »hotelčku«. Da niso prišli vsi na vrsto, je »kriva« postavitev avtomat-
skega alarmnega sistema. 

Že med samim opazovanjem oz. dežuranjem v »hotelčku« so potekale posa-
mezne akcije s strani GRS, in sicer: reševanje živine iz plazovine, vodenje in va-
rovanje posameznih strokovnjakov na nevarnem terenu in iskanje morebitnih 
preživelih ali preminulih s pomočjo psov GRS in ostalih služb v okviru CZ. 

Naj zaključim: prijetna je misel ob spoznanju, da je naša slovenska gorska re-
ševalna služba prispevala kar nekaj kamenčkov v mozaiku pomoči ob tej veliki 
katastrofi. Težko je opisati nevajeni roki, kako mi je bilo pri srcu, ko so deževale 
ponudbe za pomoč ostalih postaj po Sloveniji. Pozabljene so bile občinske in 
postajne meje, pozabljene marsikatere zamere. Nihče ni tarnal nad porabljenim 
prostim časom, nihče se ni spraševal po kateri denarni tarifi bo plačan. Skratka, 
delovali smo kot velika družina in mislim, da smo v najboljši možni luči zastopali 
našo službo in s tem lik gorskega reševalca. Še enkrat bi se rad tudi v taki obliki 
zahvalil vsem reševalcem, ki so pomagali ali želeli pomagati. S pomočjo naše 
usposobljenosti in opreme smo opravili veliko dela, porabili ogromno ur. Zahvala 
gre tudi ostalim službam za odlično sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 
Lado Mrakič 
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• Postaja CELJE 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Matej ZALUBERŠEK (na sliki) 

namestnik Franc POVŠE 
inštruktor Marko LIHTENEKER 
zdravnik Samo FOKTER, dr.  
gospodar Janez ČREPINŠEK 
blagajnik Elč PREZELJ 
tajnik Ivo AVBERŠEK 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 7 
gorski reševalec 25 
izredni član 1 
častni član 11 
skupaj 44 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 7 
reševalec letalec 3 
vodnik lavinskega psa 3 
zdravnik reševalec 5 
zdravnik reševalec letalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 
1 AVBERŠEK Ivo - Hans L 
2 ČANŽEK Franc  
3 ČETINA, dr. Dimitrij Z 
4 ČETINA, dr. Jože Z 
5 ČREPINŠEK Janez  
6 DVORŠEK Dušan  
7 FOKTER,dr. Samo L Z 
8 GABROVŠEK Marko  
9 GERŠAK Karel  

10 GLAŽAR Dušan I 
11 GRAČNER Jernej  
12 IVAKIČ Iztok V 
13 JEŽ Peter  
14 JOŠT Matija  
15 JOŠT Silvo I 

16 JUSTIN Grega L 
17 KNEZ Gašper  
18 KOPUŠAR Daniel  
19 KOTNIK Ivan  
20 KOVAČ Aleš P 
21 KUKOVEC Dušan I 
22 LIHTENEKER Marko I L 
23 MAROLT Janez P 
24 MLINAR Viktor  
25 MOŽINA Gabrijel P 
26 PEPEVNIK Aco - Franc  
27 POTEKO, dr. Aleksander Z 
28 POVŠE Brane  
29 PRELOG Marjan I 
30 PREZELJ Gabrijel  
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31 PRITRŽNIK Robert  
32 PUSOVNIK Marjan  
33 SEM Metod P 
34 BERLOŽNIK Marjeta P  
35 STEPIŠNIK Aleš P 
36 SVET Vili  
37 ŠALAMUN Janko  

38 ŠPEH Matej V 
39 ŠROT Bojan I 
40 VERDNIK Leon  
41 VODIŠEK Rafko V 
42 VOVK Anton  
43 ZALUBERŠEK Matej I 
44 ZUPANČIČ Peter P 

 
Iskanje v Logarski dolini 
 

Iskanje pogrešanega planinca, ki je imel parkiran osebni avtomobil v Logarski 
dolini in se je po predvidevanjih izgubil nekje v Kamniških Alpah nad Logarsko 
dolino. 

25.10.2000 
Takoj po prejemu obvestila se je ena skupina odpravila z avtomobili proti Lo-

garski dolini. Druga skupina pa je s helikopterjem iz zraka pregledala celotno 
območje Okrešlja, vseh poti do Okrešlja, Kamniškega sedla, Turskega žleba, Tur-
ske gore, Mrzle gore, Križa, Savinjskega sedla. Prva skupina je peš preiskala vse 
poti na Okrešelj (klasično planinsko pot, pastirsko pot, pot čez Brložnico), saj 
smo glede na okoliščine sklepali, da bomo iskanega našli na tem območju. Te poti 
smo pregledali tudi s pomočjo psa. 

26.10.2000 
Nadaljevali smo z iskanjem na področju Okrešlja, Logarske doline, Klemenče 

jame, Savinjskega sedla, Kamniškega sedla, Turske gore, Križa, Skute, Planjave, 
Ojstrice, Mrzle gore, Štejerske, Male, Koroške in Kranjske Rinke. Širši del ob-
močja smo pregledali s pomočjo helikopterja SV, ožji del pa peš. Teren smo pre-
gledovali tudi z dvema lavinskima psoma. 

28.10.2000 
S pomočjo posadke 15 br. VL SV smo reševalce prepeljali na vrhove Škarij, 

Turske gore, Rink, Skute. Reševalci so od tod navzdol pregledovali poti. Pregle-
dali smo tudi naslednje poti: Mrzla gora, Klemenča jama, Pasje sedlo, Kamniško 
sedlo, Savinjsko sedlo. Reševalci GRS Kamnik so pregledali področje: Planjava, 
Kamniško sedlo, Kotliči, Brana. Reševalci GRS Jezersko: Ledine, Kranjska Rin-
ka, Savinjsko sedlo, Babe, Češka koča. Tudi iz zraka smo še enkrat pregledali 
celotno področje in natančneje področje Okrešlja. 

Večja skupina reševalcev GRS Kamnik se je 28.10. zbrala in odšla v iskalno 
akcijo. Najprej na Kamniško sedlo. Potem so se razdelili v manjše skupine. Pre-
gledali so pobočja in grape v Planjavi, Brani, Kotličih, Turski gori in Skuti, ven-
dar pogrešanega niso našli. 

V iskalni akciji so sodelovali tudi reševalci postaje Maribor in Prevalje. Skupaj 
je tega dne sodelovalo 70 reševalcev, 5 lavinskih psov in posadka 15 br. VL SV, 
ki je ta dan naletela 6 ur.  
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To je bila ena večjih iskalnih akcij v slovenskih gorah, v katero je bilo vklju-
čenih pet postaj GRS. Skupaj je sodelovalo več kot 70 reševalcev, ki so opravili 
nekaj več kot 1000 ur iskanja na terenu.  

Pri tej akciji se je znova pokazalo, da je organizacija in logistika iskalne akcije 
zelo zahtevna, še posebej, če imajo reševalci pomanjkljive podatke o pogrešanem. 
Dodatna težava se pri iskalnih akcijah pojavlja kot pritisk svojcev na vodjo iskan-
ja, da kljub neuspešnemu iskanju in utrujenemu moštvu nadaljuje z iskanjem. 
Prav tako se pojavi zelo velika pozornost medijev javnega obveščanja, tako da 
mora biti vodja iskalne akcije pripravljen tudi na te oteževalne okoliščine. 

 
Matej Zaluberšek 
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• Postaja JESENICE 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Klemen VOLONTAR (na sliki) 

namestnik Boris PERVANJA 
namestnik Igor POTOČNIK 
inštruktor Tadej PUŠAVEC 
zdravnik Jani PŠENICA, dr.  
blagajnik Anja PETERNELJ 
tajnik Igor ZALOKAR 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 14 
gorski reševalec 32 
zaslužni član 6 
častni član 7 
skupaj 59 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
miner snežnih plazov 2 
reševalec letalec 1 
vodnik lavinskega psa 4 
zdravnik reševalec 2 
zdravnik reševalec letalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 

1 AHAČIČ Aleš P 
2 AŽMAN Urban P 
3 BABIČ Andrej I 
4 BIAGGIO Stanko M 
5 BIZJAK Alan  
6 CENCELJ Ciril  
7 ČESNIK Roman V  
8 DEBENJAK Aleš  
9 DIMITROV Pavel  

10 FELE Jože  
11 FENZ Jure P 
12 FENZ Mihael  
13 FERJAN Peter  
14 HABJANIČ Srečko P 
15 HLEDE Vlado  

16 HROVAT Ignac  
17 JAKELJ CVETO Florjan  
18 JAVORSKI Alojz  
19 KLINAR Branko  
20 KOBLAR Franci  
21 KOLBL Rafael I 
22 KRAPEŽ Albert  
23 KRIŽIČ Milan P 
24 KUHAR Robert  
25 KUNŠIČ Jože  
26 LANIŠNIK Igor P 
27 LEBAN Vojko P 
28 LEGAT Janez  
29 MEDJA Klemen  
30 MISIR Goran  
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Joža Čop (sedi) 

31 NOČ Albin  
32 NOČ Rajko  
33 NOVAK Alojz I 
34 NOVAK Klemen  
35 NOVAK Tomaž P 
36 NOVAK, dr. Alojz Z 
37 ODAR-KRALJ, dr. Alenka Z 
38 PERVANJA Boris L 
39 PETERNELJ Anja P 
40 POLAJNAR Primož  
41 POTOČNIK Igor V 
42 PŠENICA, dr. Jani L Z 
43 PUŠAVEC Tadej I M 
44 RAMUŠ Janez  
45 RAMUŠ Peter P 

 

46 RAZINGER Borut  
47 REZAR Valentin  
48 SARDINŠEK Zlatko P 
49 STOJAN Janez  
50 ŠKOFIČ MAURER Miklavž P 
51 ŠKUFCA Primož P 
52 ULČAR Milan  
53 VOLONTAR Klemen I V 
54 ZAKRAJŠEK Miro  
55 ZALOKAR Igor  
56 ZALOKAR Ludvik  
57 ZUPANČIČ Klemen  
58 ŽNIDAR Aljoša P 
59 ŽUMER Miha I 

 

 
Praznik 
 

90 let mineva od dne, ko so se v borovški vasi zbrali možje, katerim so gore 
krojile njihov vsakdan. Zbrali so se zaradi tehtnega razloga - kako pomagati lju-
dem, ki zaidejo v stisko ali pa utrpe nesrečo pri svojih izletih v gore. Gorski reše-
valci smo si ta dan izbrali za svoj praznik, za ustanovni dan GRS Slovenije in 
prav je tako. 

Planinstvo in gorništvo je doživljalo v tem obdobju svoj razcvet. Vse več je bi-
lo drznežev, ki jim ni bila dovolj utrjena pot in so iskali vse težje prehode prek 
sten. Vse bolj so se približevali, ščasoma pa tudi presegli uspehe tujih gornikov v 
naših stenah. Alpinizem se je vedno bolj uveljavljal. Stene in vrhovi pa ne izbira-
jo, ponujajo svojo lepoto enkrat obsijano s soncem, drugič okovano v led. Napa-
čen stop, nepravilen oprijem, nezbranost - vse znanje in izkušnje so zaman, nesre-
ča je neizogibna. Telo ne zmore več in potrebna je pomoč, da se reši življenje. V 
tem trenutku nastopi reševalec s tovariši v »reševalni 
ekspediciji«. Pripravljen je tvegati do konca, da bi rešil 
življenje. 

Jeseniški reševalci se znajdemo v takšni situaciji 
daljnega leta 1924 pri reševanju dr. Klementa Juga v 
Steni. Ta datum upravičeno štejemo kot dan, ko je bila 
na Jesenicah organizirana Gorska reševalna postaja. Od 
tedaj mineva že častitljivih 80 let dela, naporov, 
odrekanj in nesebičnega tovarištva. Jeseniškim 
reševalcem je dala neizbrisen pečat in podobo 
Železarna. Večina si je kruh služila v jeklarskih 
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Stane Koblar 

obratih. Nekateri v potu za stroji, drugi kot nameščenci v pisarnah. Družila jih je 
enaka misel: opraviti s »šihtom«, potem so na vrsti gore, drugi dom. Volja 
takratnih mož je bila neuničljiva. Rezultat tega je bila ustanovitev Centrale GRS 
na Jesenicah, ki je združevala reševalce širom Slovenije. Našteti za tisti čas najbo-
ljše, najdrznejše je sila težko. Naj omenim le nekatere: Uroš Župančič, Drago 
Korenini, Joža Čop, Andrej More, Stane Koblar, Maks Dimnik, Maks Medja, 
Ciril Praček… Imen je veliko. Kot rečeno so živeli z Železarno in za Gore. Vse 
do petdesetih let, ko so dogodki v severni steni Špika temeljito pretresli vrste je-
seniških reševalcev.V tistem zgodnjem poletju, v nemogočih razmerah niso po-
magale ne izkušnje, ne želja, ne popolno tveganje. Ujetim v steni ni bilo pomoči! 
Življenja so se utrnila in krivično se je utrnila tudi volja nekaterih odličnih alpi-
nistov, gorskih reševalcev, ki niso prenesli neosnovanih očitkov. Še so bila reše-
vanja v stenah Triglava, Travnika, Mojstrovk, tudi Špika. Kljub storjeni krivici 
preostalim volje ni zmanjkalo. Kakorkoli že so nekateri v gorniški srenji prikroje-
vali dogodke, so vseeno morali priznati višek znanja in 
poznavanja reševalnega dela prav reševalcem z Jesenic. 
Sicer pa je bilo znanje in pozna-vanje tehnike namenjeno 
vzgoji celotne gornjesavske doline in celotni Sloveniji. 
Da je bilo temu tako je treba zasluge pripisati izjemnima 
reševalcema inštruktorjema Stanetu Koblarju in Jožetu 
Makovcu. Kasneje pa še Petru Ferjanu, Pavlu Dimitrovu, 
Ludviku Zalokarju, Marku Butinarju, Bertiju Krapežu. 
Tudi razvoja reševalnih psov brez Naca Hrovata in Cveta 
Jaklja ne bi bilo. 
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Pobiranje ponesrečenca v gorska nosila  

Ljudje so si izmislili čas. Čas prinaša spremembe, ki zahtevajo prilagajanje. S 
časom se vse pomiri. Nekateri odhajamo, za nami prihajajo drugi. Gore pa ostaja-
jo in so še vedno lepe in privlačne. Naše delo je še vedno potrebno in upoštevanja 
vredno. Delo, seveda delo, način kako nekomu pomagati se je v teh letih dodobra 
spremenil. Skoraj ni več napornih reševanj z dolgimi pohodi, težkim plezanjem in 
naporno nošnjo ponesrečencev na plečih reševalcev. Reševanje s pomočjo heli-
kopterja je korenito spremenilo tehniko reševanja. Le osnovni namen - miselnost 
reševalcev se ni spremenila.  

Jeseniški reševalci se zavedamo, da smo v tem prostoru potrebni in moramo 
nadaljevati začeto delo. Znanje, ki so nam ga zaupali naši predniki, širimo in nad-
grajujemo. Tudi sedaj ostajajo imena, ki se prepletajo z generacijami. Imena, ki 
krojijo zgodovino jeseniške postaje. Naj spomnim na nekatera: dr. Ažman Tomaž, 
Alojz Novak, Roman Česnik, Branko Klinar, dr. Pšenica Jani, Klemen Volontar, 
Igor Potočnik, Tadej Pušavec … 

Takšen je naš skromni prispevek v mozaiku devetdesetih let reševalne službe v 
Sloveniji. Ko se ob 90-letnici ponovno srečujemo v borovški vasi naj čestitam 
vsem, ki se veselijo skupno prehojene poti. 

Vlado Hlede 
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Lunin mrk 
 
Kar četrt stoletja nazaj se je zgodilo. Daleč, pa vendar se dogodka spominjam, 

kot da se je zgodil včeraj. Na žalost nekaterih akterjev zgodbe ni več med nami. 
Moja prva reševalna akcija. Golobrad, še ne polnoleten sem jo doživel. Nekateri 
obrobni dogodki so še vedno zaviti v meglo. 

Tisti vikend, septembra 1978, je bila v Vratih Alpinijada. Lepo število alpinis-
tov se je nabralo in viseli smo po vseh stenah nad Vrati. Ne spominjam se natan-
ko, od kod sva z Gorazdom sestopila tisti dan. Po glavi so se sukale misli na ve-
čer, na ognjemet, na zabavo ob ognju. Za naslednji dan smo tako ali tako naročili 
dež, torej brez zavor. Tudi prijatelji na B IV in nekaterih okoliških vrhovih so bili 
pripravljeni na ognjemet. 

Okoli dveh je moralo biti, ležala sva na terasi, bosa in zgoraj brez, s »flašo pi-
ra«, ko pridivja mimo Nac. Roko bi dal v ogenj, da smo se zmenili, da bo on »ta 
glavni« na bivaku za kurjenje kresa. »Kaj le počne tu?« sem se vprašal. Prvič sem 
videl kako poteka obveščanje. V dobre pol ure je pritekel, bolj padel, z Rušja v 
Vrata in o dogodku takoj po telefonu obvestil jeseniško milico. Dogodek je vzbu-
dil precej zanimanja med mladimi plezalci in kmalu je bila zbrana velika skupina 
»firbcev«. Drug čez drugega smo nakladali kako in kaj, ko se zasliši neznanski 
hrušč. Nekdo je rekel: »Jutri bo pa dež, poglej kako Miha nizko leti.« Mislil je 
Miho Smoleja, ki se je ravno takrat pripeljal s svojim mopedom. Kako sta se tam 
znašla še Janko Ažman in dr.Robič, ne vem. Oprema je bila v hipu pripravljena. 
Miha, moj bodoči sosed, naju je opazil v množici zijal in kar določil: »Ti pa ti! 
Kolo, vilice, prvo pomoč, pa štrike. Pa da se ne bosta obirala; moram zvečer še 
nazaj na ohcet.« Molčeči Janko si je naložil polovico nosil, drugo polovico pa 
Miha. Koloni so se pridružili, poleg zdravnika in novinarja, še štirje. Dva iz Rateč 
ter Januš in Kavčič iz Tržiča. Vseh se ne spomnim, a je zanimivo, da smo vsi za 
tisti dan že izpolnili normo. Midva sva plezala, Tržičana sta bila dopoldne z otroci 
že na Triglavu, Ratečana pa sta se cel dan preganjala za ovcami nad Tamarjem. 
Ko sta se proti koncu pridružila še Kranjskogorca smo bili zbrani kar iz petih 
postaj.  

Hitela sva na vso moč a sta naju Janko in Miha vseeno tik pred bivakom dohi-
tela. Ta čas, ko smo mi hiteli iz doline na Rušje, so poškodovanko jeseniški fantje 
že prinesli do bivaka. V glavo jo je zadel kamen in dr. Robič je po temeljitem 
pregledu odredil takojšen transport. Sestavili smo nosila in jih obložili z odejami. 
Ponesrečenko smo položili na mehko podlago in jo zaščitili. Janko je z, za današ-
nji čas predpotopno, radijsko postajo vzpostavil hreščečo zvezo z dolino in obves-
til: »Vse je v redu, mi gremo.« Kratko in jedrnato, kot je značilno za Janka. Svoje 
je k vzdušju dodal še Miha z dovtipi, ki jih je kar naprej stresal. Ura je bila sicer 
že pozna, vendar je bilo jasno, brez vetra in računali smo na svetlo, s polno luno 
osvetljeno noč. Mi smo že lahko računali, a tudi lunin mrk ni zamujal. Niti sanjalo 
se mi ni, da se sedaj šele zares začenja. Za reševalce tekma s časom in ovirami na 
poti, za zdravnika skrb za ponesrečenko, za vse skupaj pa, s samo dvema čelnima 
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svetilkama, borba s črno nočjo. Janko, dolg kot ponedeljek je bil vprežen spredaj, 
široki Miha pa zadaj. Pritrdili smo vrvi in Miha je dal še zadnje napotke: »Če 
boste zadaj slabo držali, bova midva prej dol kot pa vi.« Kmalu sem razumel, kaj 
je mislil. Kolona se je premaknila. Naredili smo nekako 50 m, do križišča Škrlati-
ca – Vrata, ko se je ventilček iz kolesa s spremljajočim šuštenjem zraka poslovil. 
Naprej sta peljala kar po platišču. Pravzaprav nista peljala ampak nesla. Pri vsaki 
skali ali kamnu je Janko komandiral: »Gor«, pa spet »Dol«, na strmini: »Bremzaj-
te, hudiča. A vas je kaj vkup?« Vsake toliko je kakšnega od nas zaviračev odtrga-
lo, da se je zavalil pod pot, a šoferja sta kar nadaljevala. Zdravnik je vsake toliko 
ustavil kolono in pregledal ponesrečenko. »Mal hitrej', je za v bolnico.« Meni so 
se kar kolobarji delali, on pa, »hitrej'«! Ravno mimo vode smo se pomikali, ko se 
spet zasliši: »Vzdigni! O porkaduš, koles jo je pobrisal!« Odvila se je matica in 
pri dvigu se je os snela z vilic in kolo se je odkotalilo po svoje. Na srečo le do 
bližnjega grmovja. Nazaj smo ga pritrdili kar s pomožnimi vrvicami in je šlo nap-
rej. Takoj za počivalom smo ustavili. Miha pogleda nazaj in pravi: »Ja kaj si pa 
tako premočen, saj ne dežuje. Štrik okrog drevesa navij in počasi spuščaj. Smo že 
čist' dol.«  

Res je šlo hitro. Navpično navzdol do grabna. Nasproti so prišli iz doline in 
prevzeli. Na parkirišču je že čakal rešilni avto in ponesrečenko odpeljal v bolnico. 
Od Jankotovega »Mi gremo!« sta minili dve uri. Dve uri norega divjanja ob po-
polnem luninem mrku. 

V Domu so nam postregli z ješ-
prenom. Oči so se mi zapirale in še 
dobro, da nisem kakšne žlice nesel za 
vrat. Če je šel Miha nazaj na poroko ne 
vem. Od zabave ni bilo nič, vsaj za naju z 
Gorazdom ne. Zdi pa se mi, da sem 
enkrat proti jutru slišal Mihov moped, ko 
je v nizkem letu zapuščal Vrata.  

Moja prva akcija. Slišal sem že prej, 
doživel pa sedaj, ko se je vse, vsaj zame, 
odvijalo z bliskovito naglico. Priprava, 
odločanje, transport, pa še ponoči. Kljub 
temu, da smo bili nabrani skupaj iz vseh 
vetrov in midva še zelenca povrhu, je 
delo teklo neverjetno skladno in hitro. 
Šele kasneje sem vse skupaj nekako 
povezal v celoto in sedaj po skoraj 25 
letih znova izbrskal iz spomina in zapisal. 

 
Klemen Volontar 
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• Postaja JEZERSKO 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Drejc KARNIČAR (na sliki) 
 inštruktor Milan ŠENK 
 gospodar Franc ZADNIKAR 
 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 1 
gorski reševalec 16 
zaslužni član 1 
skupaj 18 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 2 
reševalec letalec 2 
zdravnik reševalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 
1 ERŽEN, dr. Darja Z 
2 JAGODIC Dane  
3 KARNIČAR Davo L 
4 KARNIČAR Drejc  
5 KARNIČAR Izidor  
6 KARNIČAR Tone L 
7 KRČ Janez  
8 KUHAR Miha  
9 MURI Gregor P 

 

10 REBOLJ Janko  
11 SMRTNIK Janez  
12 SUŠNIK Peter I 
13 ŠENK Jakob  
14 ŠENK Milan I 
15 ŠENK - KARNIČAR Irma  
16 TEUL Rok  
17 ZADNIKAR Franc  
18 ŽVOKELJ Jože  

 
 

V jubilejnem letu slovenske GRS praznujemo prvo desetletje samostojnega 
organiziranega delovanja tudi jezerski gorski reševalci.  

Že leto po ustanovitvi slovenske gorske reševalne službe je bila na Jezerskem 
organizirana za tiste čase velika reševalna ekspedicija. V reševanju padlega Janka 
Petriča (padel je z grebena Rinka – Skuta, na takrat še pravi ledenik v Vadinah, z 
do 20 m globokimi razpokami /PV 1913) je sodelovalo preko 20 reševalcev iz 
Savinjske doline in preko 10 iz Jezerskega.  

Na Jezerskem je vse organizacijsko delo v zvezi z reševanjem vodil od zače-
tka stoletja pa do leta 1920 Jernej Krč, sicer prvi oblastveno potrjeni jezerski gor-
ski vodnik in dolgoletni oskrbnik Češke koče. 

Že 1947. leta je centrala na Jesenicah preko baze v Kranju začela dodatno 
opremljati reševalno moštvo. Leto pozneje je na Jezersko prišel službovat legen-
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darni Pavle Kemperle. To obdobje je bilo zelo plodovito. Na Jezerskem se je tega 
1948. leta ustanovilo samostojno Planinsko društvo, alpinistični odsek in reševal-
na skupina. Murovec, Štern, brata Karničar, brata Košir, Šinkovec, Volc, Justin in 
mnogi drugi so tvorili obetavno reševalno moštvo. Po odhodu Kemperla nazaj v 
Kamnik je organiziranost počasi upadala.  

V šestdesetih letih je tako ostal le še Andrej Karničar, ki se je leta 1962 tudi 
uradno priključil Postaji Kranj. Kot oskrbnik Češke koče je sodeloval prav pri 
vseh reševanjih nad jezersko dolino.  

Šele dvajset let kasneje so se nekateri jezerski alpinisti spet začeli priključe-
vati kranjski postaji in vse do krute tragedije nizozemskih planincev na Kočni, 
leta 1986, niso bili organizirani v reševalno skupino. 

Po temeljiti analizi te nesreče, v kateri so štirje izgubili življenje, so bili or-
ganizirano priključeni kranjski postaji naslednji jezerski alpinisti: Davo Karničar 
(vodja skupine), Milan in Jakob Šenk, Rado Markič, Dane Jagodic, Rihard Murn 
ter Izidor, Tone in Luka Karničar. 

Skupina je kljub oddaljenosti in nekaterim svojim posebnostim kar dobro so-
delovala s kranjskimi reševalci in tudi s takratnim načelnikom Emilom Herlecem. 
Na vzgojnem področju se je izkazal predvsem inštruktor Zvone Korenčan. Že 
pred njim pa je Jezerjanom vcepil v glavo lik požrtvovalnega reševalca ustanovi-
telj jezerskega alpinističnega odseka, priznani in cenjeni gorski reševalec in inš-
truktor Jože Žvokelj, ki je tudi zaslužni član Postaje GRS Jezersko. 

Tako je bila sredi osemdesetih oblikovana precej velika skupina sedemnajst-
ih alpinistov, ki je pa novo vodstvo kranjske postaje, leta 1991, ni upoštevalo kot 
samostojno reševalno skupino.  

Visoka moralna zavest, velika pripravljenost za organizacijsko in reševalno 
delo, izkušnje in resnična enotnost reševalnega moštva so bili razlogi, ki so jih 
priznali tako kranjski reševalci, takratna Občina Kranj in seveda Komisija GRS. 

Slovesni ustanovitveni zbor samostojne postaje GRS Jezersko je bil 29. 5. 
1992 v prostorih hotela Planinka. Zbora se je udeležilo, poleg domačih reševalcev 
in predstavnikov krajevnih organizacij, še 36 povabljenih gostov. Za načelnika je 
bil izvoljen gorski vodnik Luka Karničar. 

Tragična nesreča petih gorskih reševalcev pri usposabljanju za delo s heli-
kopterjem na Okrešlju leta 1997 je terjala za našo postajo izjemen davek. Izgubili 
smo načelnika postaje Luko Karničarja in njegovega namestnika Rada Markiča.  

Postaja si po petih letih še vedno ni povsem opomogla, a nam pri našem delu 
največjo oporo daje ravno njun zgled predanega in zavzetega dela za vse tiste, ki 
so in bodo naše pomoči v gorah še kako potrebni. 

Statistika zadnjega desetletja kaže, da letno posredujemo pri petih do desetih 
gorskih nesrečah, da zelo uspešno sodelujemo z reševalci sosednjih postaj Tržiča, 
Kranja, Železne Kaple, Celja in Prevalj, da letno opravi vsak jezerski aktivni re-
ševalec prek 350 ur dela v okviru GRS. 

V spomin na Luka in Rada organiziramo vsako leto turnosmučarski rally na 
katerem nastopa preko 100 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Češke, 
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pa tudi sicer vzpodbujamo naše člane k stalni psihofizični pripravljenosti, poleg 
redne alpinistične aktivnosti in nastopov na raznih gorniških tekmovanjih. 

Ob pomoči novoustanovljene Jezerske Občine smo pridobili lokacijo za heli-
drom. Prvo desetletje bomo praznovali delovno, saj pričenjamo z gradnjo novega 
zavetišča pri Češki koči. 

Stalna dobra fizična pripravljenost reševalcev, visoka moralna zavest in spoš-
tovanje etičnih vrednot, so porok našemu preventivnemu, vzgojnemu, organiza-
cijskemu in reševalnemu delu. 

Drejc Karničar 

  Češka koča  
 
Plačilo za strah 
 

Noč je. Temo parajo veliki, kačam podobni bliski, kot bi hoteli uničiti vse, kar 
obsvetijo s svojo grozljivo svetlobo. Hitim domov, da me ne ujame silna nevihta, 
ki se približuje Kranju. Ura je 22.00. Doma pa me čaka obvestilo, da je nesreča v 
severni steni Grintovca in, da je ena skupina šla naprej. 

Poiščem Šodra in mu povem, kaj je. Prevoza ni, zato prosim Janeza Hriberni-
ka, Šoder pa Gustlja Remca, da naju s svojima motorjema potegneta do Jezerske-
ga. Šlo je za življenje! 

Ko smo se dobili, so se usule prve debele kaplje dežja, čakala nas je maka-
damska cesta, takrat še ni bilo asfalta. Pri Preddvoru nas je zajelo neurje, kakršne-
ga še nihče od nas ni doživel. Bliski pred nami, bliski za nami! Lilo je kot iz ška-
fa, da je motorno kolo rilo skozi vodo kot motorni čoln. Na cesti je bilo do 10 cm 
vode in blata. Vsa ta nesnaga je neusmiljeno letela po nas. Bilo je, kot bi se vse 
okrog nas rušilo in podiralo. Blisk, grom in rohnenje motorja, to je bila pesem, ki 
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nas je spremljala do Jezerskega. 
Pred Kazino s Šodrom vstaneva z motorja. Kazala se je žalostna podoba. Samo 

sedeža sta črna, ves ostali del motorja je »zafrajhan« z belim blatom. Samo »hva-
la« lahko rečeva Gustlju in Janezu. Odpeljeta se nazaj, do kože premočena, s Šod-
rom pa zlijeva vodo iz nahrbtnika ter se poženeva proti Češki koči. Med hitenjem 
premišljujem: »Če so šli naši v steno v tem vremenu, v tem neurju, ne bo nobene-
ga več nazaj!« 

Na Marofu se dobesedno umikava strelam. Pod Medvedovo frato udari pred 
nama v smreko, ta se kot goreča bakla razkolje na dvoje in trešči na tla kot ustrel-
jen vojak. Pod Hudičevim klancem je tak hudournik, da ga le za las prebrodiva, a 
po vsem pobočju se pred nama in za nama valijo velike skale. Nobena ne zadene 
v živi cilj. Visoko v steni je videti lučko. Še bolj pohitiva, skoraj tečeva. 

V Češki koči vse spi, samo Roman je v jedilnici. Pove nama, da niso šli v ste-
no, da je prehudo. Vzameva plezalno opremo in poveva, da greva v akcijo, saj sva 
tako in tako že popolnoma mokra, luč v steni pa kliče na pomoč. S Šodrom odhi-
tiva proti Zgornjim Ravnem, medtem ko Roman budi ostalo skupino. Bobnenje 
nevihte, kotaljenje skal v grapah pa dajeta tak vtis moči, da bi se človeku v amfi-
teatru Zgornjih Ravni lahko zmešalo. Svetloba bliskov nam kaže pot v smeri 
Grintovca. Velik hudournik v vznožju stene prebrodiva navezana na vrvi do pasu 
v vodi. 

Ko sva v skalah, hitro napredujeva. Nevihta se počasi umika na Koroško stran. 
Sneg na Grintovčevi polici je trd, prek njega teče v potoku voda in pada na prag 
spodnjega dela severne stene. Lučka izgine, kajti v tem delu je stena previsna. 
Ugotovim, da sta ponesrečenca v smeri, v kateri sem nadaljeval smer, ko sem 
plezal Grintovčev steber. Dodam še eno vrv in se navežem. Šoder mi izroči preos-
talo kovačijo, nakar tako opremljen zaplezam v prečko, za katero vem, da je dolga 
ravno petintrideset metrov. Ko priplezam na konec prečke pod previs, zaslišim 
nad seboj hrvaško govorico. Prešine me strah: »Kaj, če so mejaši!« in zavpijem to 
Šodru. On pa, ker je na varnem, zavpije nazaj: »Ti kar zlezi čez!« Ubogam ga in 
plezam naprej.  

Ko pogledam prek roba previsa, se ustrašim blaznih oči, ki buljijo vame. Res, 
pogled je bil blazen. Preživeti tako nevihto v steni, dvatisoč metrov visoko na 
robu police, brez kritja! To je …  

Pograbila sta me, potegnila navzgor, poljubljala, objemala in jokala; z njima 
sem jokal tudi sam, šele sedaj, v trenutkih sreče se je iz mene odplazil strah, ki me 
je spremljal šest strašnih ur.  

Šodru, ki ne ve, kaj se dogaja zgoraj, zavpijem, da je akcija končana, da ostane 
samo še spuščanje prek stene. 

Takih noči, takih dni, takih tednov je bilo obilo, ko sem prestajal strah skupaj z 
vami Franci, Milč, Tine, Tone, Stane, Lojze, Brane in vsi smo ostali delno zdravi, 
živi. 

 
Jože Žvokelj 
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• Postaja KAMNIK 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Janez PODJED (na sliki) 

inštruktor Janez KOSEC 
zdravnik Matjaž VESELKO, dr.  
blagajnik Srečo PODBEVŠEK 
tajnik Alojz JERMAN 
gospodar Dušan PODBEVŠEK  
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 5 
gorski reševalec 31 
izredni član 9 
zaslužni član 6 
skupaj 51 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 4 
reševalec letalec 4 
vodnik lavinskega psa 2 
zdravnik reševalec 3 

   
• abecedni seznam članov 
 

1 AŽMAN Janez I 
2 BAUMAN Franc  
3 BERČIČ Cene  
4 BERLEC Franc  
5 GLADEK Milan  
6 GRILJC Boštjan  
7 GRILJC Cene  
8 HUMAR Metod  
9 HUMAR Tomaž  

10 JERMAN Alojz  
11 KEMPERLE Frane  
12 KLEMENC Stane  
13 KOČAR Damjan L 
14 KORITNIK Jernej  
15 KOSEC Janez I 
16 KOVAČ Marjan P 
17 KOŽELJ Aleš P 

18 KREGAR Dušan  
19 KREGAR Marjan  
20 KUHAR Tone  
21 MALEŠIČ, dr. France Z 
22 MALI Klemen  
23 MOŠNIK Matej P 
24 MOTNIKAR Ivo  
25 NADVEŠNIK Radivoj I L 
26 OGRINC Aleš P 
27 PETRIČ Janez  
28 PODBEVŠEK Dušan  
29 PODBEVŠEK Srečo  
30 PODJED Janez  
31 POLIČNIK Robert  
32 POLLAK Bojan  
33 PREZELJ Marko  
34 RAVNIKAR Matjaž L V 
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35 RIFEL Vilko  
36 SLOKAN Janez  
37 ŠIKONJA Slavko I 
38 ŠIMENC Pavle  
39 ŠKARJA Tone  
40 ŠTEBE Miro  
41 ŠTUPAR Boris V 
42 ŠTUPAR Genadij  
43 ŠUŠTERŠIČ Janez  

44 ŠUŠTERŠIČ Miro  
45 TROBEVŠEK Tone  
46 TRUNK Primož L Z 
47 VESELKO,dr. Matjaž Z 
48 VETORAZZI Franc  
49 VOLKAR Janez  
50 VRABEC Matej P 
51 VRANKAR Franc  

 
 
 
Kamniška postaja GRS – uspehi in vprašanja 
 

Naša postaja je v dobrem desetletju opravila res zanimivo in posnemanja vred-
no pot.  

Leta 1989 in 1990 se je po zaslugi Slavka Šetine prva v celoti izurila in opre-
mila z radijskimi postajami.  

Leta 1993 je po prizadevanju Ceneta Griljca, načelnika do leta 1995, in Janeza 
Podjeda, načelnika po letu 1995, prva dobila lasten terenski avto.  

V letu 1994 se je po prizadevanju obeh načelnikov organizirala kot društvo in 
s tem postala finančno samostojna. Prej uradno ni mogla biti lastnik ničesar, ne da 
bi bila pravna oseba.  

Leta 1997 se je po zaslugi obeh preselila v nove, večje prostore na Perovem.  
Letos maja je izšla knjiga Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom avtor-

jev Franceta Malešiča in sodelavcev Ceneta Griljca, Vlasta Kopača, Toneta Škarje 
in Mira Štebeta. Knjiga je posvečena 90-letnici naše GRS in 80-letnici domače 
postaje.  

V letošnjem letu bo po zaslugi načelnika Janeza Podjeda dograjeno zavetišče 
postaje na Zelenem robu na Veliki planini. 

Vse to so res zgleda vredni uspehi. Ob vsem tem pa se pojavljajo tudi vprašan-
ja, ki so pomembna za nas vse. 

Leta 1996 se je med reševanjem smrtno ponesrečil naš reševalec. Sprva smo 
želeli le prinesti hrano, pijačo in opremo ponesrečencu in reševalcu na vrh Brane. 
V veliki želji pomagati se je potem načrt spremenil. Pri tem je zdrsnil reševalec 
Janez Plevel – Pubi. 

Planinci in javnost od nas pričakuje, da bomo storili vse, kar je mogoče, ob 
tem pa verjamejo, da smo res sposobni storiti čisto vse. Tudi sami smo vedno bolj 
prepričani v to, da za nas ni ovir. Včasih pozabljamo, da smo navadni ljudje z 
vsemi svojimi slabostmi. Med nami včasih ni nikogar, ki bi pomislil, da smo med 
reševanjem precej bolj v nevarnosti, kot se sami zavedamo, in bi zadržal naš ko-
rak in napačno odločitev (Dokazano je, da so reševalci ves čas med reševalno 
akcijo izredno telesno in duševno obremenjeni,vendar se tega ne zavedajo dovolj. 
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Zato zdravniki IKAR še posebej opozarjajo, da je med reševalnimi vajami in akci-
jami na prvem mestu skrb za varnost reševalnega in helikopterskega moštva, šele 
nato se je mogoče posvetiti skrbi za varnost in oskrbo ponesrečenca).  

Leta 1998 se je ob srečnem koncu nevarnega reševanja z gondolske žičnice na 
Veliko planino pokazalo, da bi bila nujna pravočasna popolna ustrezna oprema in 
vaje, kar bi morali zahtevati kot pogoj za naše delo, sicer ne bi mogli in smeli v 
akcijo. Že pred 68 leti pa je Planinski vestnik zapisal: Toda, kaj bi rekla javnost, 
če reševalci tega ne bi storili. Planinec mora v naših gorah imeti določeno zavest 
varnosti. Tudi pri podobnih vprašanjih reševanja, npr. v Bovcu iz Soče, padalcev 
nad Tolminom in drugod nam preostane res le to, da zahtevamo popolno opremo 
in usposabljanje. 

In še nekaj. Vedno bolj ugotavljamo, kako zelo pomembna je povezava med 
planinstvom in reševanjem v gorah, še posebno med alpinisti in gorskimi reševal-
ci. Kdorkoli bi s še tako dobrim namenom želel ločevati Gorsko reševalno službo 
in planinsko organizacijo, iz katere izhajamo, bi nam vsem naredil nepopravljivo 
škodo. 

 
 France Malešič 

 
 
 

 
Zavetišče postaje na Zelenem robu na Veliki planini. 
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• Postaja KRANJ 
 
• vodstvo postaje  
 načelnik  Tomaž JAMNIK (na sliki) 

inštruktor Zvone KORENČAN 
zdravnik Igor  POŽEK, dr. 
blagajnik Borut ČADEŽ 
tajnik Matjaž IVAČIČ 
gospodar Igor VARJAČIČ 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 1 
gorski reševalec 50 
piloti in mehaniki LPE 20 
skupaj 71 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 8 
reševalec letalec 3 
vodnik lavinskega psa 4 
zdravnik reševalec 2 
zdravnik reševalec letalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 

1 ANDERLE Borut  
2 ANDERLE Vojko  
3 AVBELJ Mihael  
4 BERTONCELJ Filip  
5 BIZJAK Brane  
6 BRAJNIK Matej L 
7 BREGAR Damjan  
8 CIPERLE Jože  
9 ČADEŽ Borut  

10 ČERMELJ Robert I 
11 DOLENC Matjaž  
12 DOLINAR Gregor  
13 DOLINAR Miha  
14 DREKONJA Živko  
15 DŽALO Nikola  
16 EKAR Aleš  
17 EKAR Franc  

18 FAJFAR Borut V 
19 GRGORINIČ Damir  
20 HORVAT,dr. Matija Z 
21 IVAČIČ Matjaž  
22 JAKLIČ Brane  
23 JAKLIČ Rafael  
24 JAMNIK Tomaž  
25 JANEŠ Ivan  
26 JURJEVEC Branko P 
27 KECMAN Andrej  
28 KEJŽAR Anton  
29 KEJŽAR Matej M 
30 KEŠE Peter  
31 KLANJŠČEK Marjan  
32 KLANJŠEK Martin  
33 KOBAL Klemen  
34 KOKOTOVIČ Miloš  
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35 KORENČAN Zvone I V 
36 KRANJC Matej  
37 KUMER Jože  
38 LANZ Rudi  
39 LAVRIČ Edvard  
40 MARENČE Miha  
41 MARKIČ Franc V 
42 MARKIČ Peter  
43 MARKIČ Slavo  
44 MEŠKO Miha  
45 MEZE Tomaž  
46 MUŠIČ Iztok  
47 NAHTIGAL Božo  
48 OMAN Pavel I 
49 PERČIČ Tone  
50 POŽEK,dr. Igor Z 
51 PRINČIČ Andrej M 
52 ROTAR Stanislav I 
53 RUČIGAJ Marjan Jožef I 

54 SAJEVIC Dušan  
55 SMOLEJ Lojze  
56 STRGAR Aleš P 
57 STRUPI Tomaž I L 
58 ŠPITALER Rajko  
59 ŠTER Albin I 
60 ŠTERN Anton  
61 ŠVIGELJ Primož  
62 TRILER Janez I L V 
63 UHAN Viktor  
64 VARJAČIČ Igor P 
65 VELIKANJE Janez  
66 VOGRIN Jože P 
67 ZAVRL Marko  
68 ZIDAR Andrej  
69 ZUPANIČ Rajko  
70 ŽAGAR Franc  
71 ŽIŽIČ, dr. Božena L Z 
 

 
 
Postaja GRS Kranj pri PD Kranj se v letošnjem jubilejnem letu 2002, ko slo-

venska GRS praznuje 90 let obstoja, lahko pohvali s 56-letnico neprekinjenega 
obstoja in delovanja. Prvi začetki reševalnega dela segajo daleč v predvojna leta. 
Iz skromno ohranjenega pisnega gradiva je razvidno, da je gorski vodnik Jernej 
Krč iz Kokre, član podružnice Slovenskega planinskega društva v Kranju, že leta 
1913 sodeloval pri “reševalni odpravi”, ki je iz ledeniške razpoke na ledeniku pod 
Skuto dvignila smrtno ponesrečenega študenta Janka Petriča. Leta 1930 je bil s 
sprejetim pravilnikom SPD o organizaciji reševalnih odsekov in reševalnih postaj 
SPD postavljen trdnejši temelj za organiziranost gorskega reševalnega dela. Reše-
vanje na kranjskem in jezerskem območju je prevzela reševalna postaja na Jezer-
skem, njeno vodstvo pa najprej Osrednji reševalni odsek v Ljubljani in kasneje 
podružnica SPD v Kranju. To so bili prvi zametki postaj GRS Kranj in Jezersko. 
Leta 1940 so bili na seznamu reševalnega moštva pri reševalni postaji Jezersko: 
Tepina Vinko, Prelesnik Franc, Polajnar Franc, Nahtigal Ivan, Skubec Ferdinand, 
Štern Franc, ki so skrbeli za reševanje v okolišu Jezerskega. Reševalno moštvo za 
reševanje v okolišu Kranj je imelo preko šest članov, od katerih sta ostala zapisa-
na samo: Ekar Milan in Marenčič Janez. Med vojno je organizirano reševalno 
delo zamrlo, že leta 1946 je bila na pobudo Centrale GRS na Jesenicah ustanov-
ljena Gorsko reševalna baza Kranj, ki je imela svoj sedež v Tekstilni šoli v Kran-
ju. Ob ustanovitvi je štela menda le štiri člane. Na prijavnici za reševalni tečaj, ki 
ne daje celotne informacije o članstvu, so napisana sledeča imena: Lampret Ivan, 
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Kopač Jože, Orehek Avgust, Prinčič Tine, Hudovernik Ciril, Brezar Vladimir, 
Janko Alojz, Herlec Emil, Tepina Vinko ml., Salberger Nadislav in Volc Andrej. 
Zadnja dva sta bila iz Tržiča, Tepina Vinko pa z Jezerskega. Iz zahteve za povrni-
tev stroškov reševanja v Dolški Škrbini leta 1946 je razvidno, da so reševali: 
Štern Franc, Štular Mihael, Prešern Peter, Tepina Vinko, Tepina Joža in Sušnik 
Franc. 

Iz opisanih začetkov, ki so dokaj nepopolni in nimajo namena kogarkoli za-
molčati ali prav posebej poudarjati, je z leti kljub številnim težavam nastala posta-
ja GRS Kranj v sedanji obliki. Razmah alpinizma po drugi svetovni vojni v Kran-
ju je botroval stalnemu dotoku mladih kandidatov za reševalno dejavnost v vrste 
članov GRS. Ker meje delovanja postaj še niso bile tako točno določene kot v 
zadnjih letih in tudi ne tako ljubosumno varovane, so se kranjski reševalci pojav-
ljali po vsej Gorenjski, če je bilo to potrebno. Postaja je svojo začetno dejavnost 
ohranila in jo z leti dopolnila z različnimi dodatnimi specialnostmi ter prerasla v 
močno in homogeno reševalno moštvo. Kljub dolgemu obdobju delovanja in šte-
vilnim spremembam, je ohranila status prostovoljne, nepolitične humanitarne 
organizacije z jasnim ciljem: pomagati ponesrečenim v gorah. Kot rečeno, je to 
poslanstvo še razširila, saj je reševalno moštvo postaje GRS danes pripravljeno 
pomagati povsod tam, kjer lahko s svojo opremo in reševalskimi izkušnjami po-
maga; pa naj gre za vzgojno in preventivno dejavnost povezano s planinstvom, 
iskanje pogrešanih oseb na zahtevnejših terenih, reševanje iz rečnih kanjonov in 
sotesk, iz visokih stavb, z žičnic ali reševanje padalcev z visokih dreves. Skratka 
povsod, kjer lahko s svojimi izkušnjami, opremo in znanjem koristno pomaga. 

Reševanje v Storžiču leta 1964 
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V letih svojega delovanja je postaja prispevala pomemben del k razvoju Gor-
ske reševalne službe v Sloveniji, saj so naši člani bili in so dejavni tudi danes na 
vseh področjih njenega delovanja in v vseh njenih organih in komisijah. Pri tem 
ne gre zamolčati vzgojnega dela inštruktorja Jožeta Žvoklja v prvih desetletjih 
delovanja postaje, prvih poizkusov enotnega učbenika tehnike reševanja Zvoneta 
Korenčana in uspešne uresničitve dolgoletne želje po enotnem učbeniku tehnike 
reševanja avtorja Pavleta Omana. 

Posebno mesto pri razvoju reševalstva je postaja odigrala na področju reševan-
ja s helikopterjem konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let, pri čemer so 
imeli naši člani - s tedanjim načelnikom Emilom Herlecem in pilotom Letalske 
policijske enote Andrejem Andolškom ter letalskim mehanikom Emilom Stepan-
čičem - odločilno vlogo. Vzrok za to je prav gotovo potrebno iskati v bližini sede-
ža postaje v Kranju in sedeža Letalske policijske enote na Brniku ter v zagnanosti, 
s katero so se že navedeni in marsikateri ostali člani postaje lotili novega izziva. 
Vse je bilo novo, vse je bilo potrebno na novo preizkusiti, čeprav so bila določena 
znanja v tujini že poznana. Visoka usposobljenost v klasičnem reševanju je bila 
porok za uspešno uporabo reševalski znanj v helikopterskem reševanju. S preno-
som znanj na ostale postaje, pri katerem ne moremo mimo dveh postajnih inštruk-
torjev letalskega reševanja: Toneta Langerholca in Franca Zupana, se je pomem-
bnost kranjske postaje sicer zmanjšala, kar je bilo tudi pričakovano, toda rezultati 
prizadevanj iz preteklosti so ostali. Kot zapuščina prizadevanj in aktivnosti iz 
preteklosti je dejstvo, da so skoraj vsi piloti in letalski mehaniki Letalske policij-
ske enote (LPE) na Brniku člani naše postaje. 

Postaja GRS Kranj je prav gotovo eden pomembnejših sestavnih delov matič-
nega društva, ki se ponaša z zavidljivo alpinistično in planinsko preteklostjo in 
sedanjostjo. Člani postaje, ki skoraj brez izjeme izhajajo iz alpinističnih vrst so 
nemalokrat med najbolj aktivnimi, pa naj gre za planinsko ali gorsko vodništvo, 
markacistično dejavnost, alpinizem ali pa za delovne akcije. Tako je naše članstvo 
opravilo obsežno delo na področju vzgoje planincev, spremljanju in varovanju 
organiziranih aktivnosti v gorah, pri preventivnem delu in podobnem. Ne zapira-
mo se zgolj na področje reševanja ponesrečencev, temveč želimo biti prisotni 
povsod, kjer lahko tako ali drugače pomagamo. 

Iz reševalne skupine Jezersko pri postaji GRS Kranj je bila v letu 1992 ustano-
vljena samostojna Postaja GRS Jezersko. Pri tem je pomembno pozitivno vlogo 
odigralo matično planinsko društvo s predsednikom Francem Ekarjem, občina 
Kranj in seveda sama postaja GRS Kranj. Še zlasti pa velja poudariti prizadevanja 
inštruktorja Zvoneta Korenčana pri usposabljanju njihovega reševalnega moštva. 

Od leta 1961 opravljamo kranjski reševalci dežurstvo na smučiščih RTC Kr-
vavec, kjer izvedemo v zadnjih letih v eni smučarski sezoni več kot 160 interven-
cij in prepeljemo v dolino povprečno več kot 110 poškodovanih smučarjev. V letu 
2001 je bilo opravljenih 178 nudenj prve pomoči, ki so bila zelo raznolika po 
zahtevnosti in težavnosti. Dežurstvo na smučiščih RTC Krvavec pomeni dobro-
došlo priložnost za ohranjanje telesne pripravljenosti v zimskem času, poleg tega 
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pa stalen stik z raznimi primeri 
poškodb na smučišču, pomeni odličen 
način za ohranjanje znanj iz dajanja 
prve pomoči. 

Na Krvavcu smo si leta 1967 zgra-
dili zavetišče, ki še danes služi pred-
vsem usposabljanju reševalcev, planin-
skih vodnikov, alpinistov in drugih. 
Dotrajanost objekta in posledice poš-
kodb, ki so nastale zaradi raketiranja 
zavetišča v osamosvojitveni vojni je 
narekovala temeljito obnovo. Obnova 
je bila končana leta 2001 in slovesno 
obeležena z odkritjem plošče 1.7. 2001. 
V dosedanjem obstoju postaje velja 
posebej poudariti, da sta bila edino vo-
dilo za sprejem članov v naše vrste 
ljubezen do gora in pripravljenost ne-
sebično pomagati ljudem. Od prvih skromnih začetkov pred več kot 50 leti je 
reševalno moštvo naše postaje preraslo v močno ekipo, ki jo sestavlja 71 članov. 

Z ustanovitvijo samostojne postaje GRS na Jezerskem se je območje delovanja 
zmanjšalo, tako da sedaj v grobem obsega območje občin Kranj, Naklo, Šenčur, 
Cerklje in Preddvor. S sosednjimi postajami Tržič, Jezersko, Kamnik in Škofja 
Loka je sodelovanje zgledno, predvsem pa ne merimo meja z milimetri in si po-
magamo kadarkoli in kjerkoli. 

Postaja, kot tudi Gorska reševalna služba nasploh, se je vseskozi srečevala s 
pomanjkanjem finančnih sredstev. Ne glede na to, da je v zadnjih letih to področje 
zakonsko dokaj dobro urejeno in da so tudi zgledi za prihodnost dovolj optimisti-
čni (financiranje prek ministrstva za obrambo in občin), so bila naša sredstva ved-
no dokaj skromna in moramo zato tudi sami prispevati denar za opremo, predv-
sem za osebno. Sodobna reševalna oprema, tako skupna kot osebna, je namreč 
draga in zahteva stalno obnavljanje in posodabljanje. Osnovno vodilo pri obnav-
ljanju tehnične opreme je, da edino kakovostna in zanesljiva reševalna in zaščitna 
oprema omogoča varno reševanje in v skrajnem primeru preživetje reševalcev in 
ponesrečencev. 

Ker so potrebe večje kot sredstva in ker je t.i. “reševalcev po normativu” manj, 
kot je članov postaje, smo uvedli poseben sistem kategorizacije reševalcev, ki je 
internega pomena, skrbi pa za čim bolj pravično delitev dobrin. Reševalci so raz-
vrščeni v štiri razrede in oprema, ki se nabavlja in deli, se sofinancira tako, da 
najbolje usposobljeni in najprizadevnejši sofinancirajo najmanj. 

Pri tako dolgem obstoju neke postaje, kot je naša, je opravljena dolga in zelo 
raznolika pot s številnimi padci in vzponi, s številnimi veselimi in tudi najbolj 
žalostnimi dogodki. Kljub temu, da je varnost reševalcev in ponesrečencev prvo 
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vodilo pri delu vsake reševalne ekipe, je kar nekaj prijateljev s postaje zgubilo 
življenje pri reševanju. Vsaka izguba je nenadomestljiva, prav posebno globoko 
pa sta nas prizadeli dve izgubi: leta 1975 smrt doktorja Gorazda Zavernika in 
pilota Franca Štajerja v helikopterski nesreči ob reševanju pod Ledinami, ter leta 
1997 smrt načelnika postaje Mitje Brajnika v helikopterski nesreči na vajah na 
Okrešlju. Hvaležno se jih spominjamo, njihova izguba pa je opomin, da nesreča 
nikoli ne počiva in da noben reševalni manever ni dovolj varen. To vodilo sprem-
lja naše delo, naše izpopolnjevanje in vadbo ter naša iskanja boljših tehnologij in 
varnejših reševalnih manevrov. 

Opravljeno delo ni nikoli popolno; zavedamo se tega in ga v bodoče mislimo 
izboljšati. Na kakšen način? S skrajšanjem odzivnih časov, s še popolnejšo uskla-
jenostjo dela, s še bolj prizadevno preventivno dejavnostjo in s še bolj skrbno 
nego opreme in sredstev za reševanje. 

 
Tomaž Jamnik 

 
 

4. julija 1962 je bila v Vratih proslava ob 50-letnici GRS. Z zlatim častnim 
znakom so bili odlikovani člani naše postatje: Franc Jezeršek, Slavo Jenko, Jože 
Žvokelj, Emil Herlec in Roman Herlec.  

Na fotografiji čepijo od leve: Slavo Jenko, Franc Jezeršek, Ferdo Herlec, Jože 
Žvokelj in Davo Preisinger. Stojijo: Peter Keše, Emil Herlec, Franci Gašperlin, 
Peter Jamnik, Lojze Smolej, Rado Jeranko in Roman Herlec. 
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Reševalna vaja na Vršiču 1968 
 

Za varno reševanje z gora je potrebno, da so reševalci usposobljeni lahko bi 
rekli v »mirnem« obdobju, ker samo dobro pripravljeni lahko uspešno pomagajo 
ob nesreči. Vsaka postaja GRS vadi med drugim reševanje iz stene samostojno, 
občasno pa več postaj organizira skupno vajo. Na eni takih skupnih vaj v šestde-
setih letih so vadili spust ponesrečenca z marinarjevimi nosili.  

Nekako na sredi poti, ki vodi s Slemena na Mojstrovko, so desno od poti v 
vzhodnem grebenu nabili sidrišče. Vodja ekipe je bil Jože Žvokelj, sidrišče so 
nabili še Peter Keše, Lojze Smole in Ivo Valič. Vreme se je hitro kisalo in pripra-
vljala se je poletna nevihta. Jeklenica, na katero je bil z vrtljivo vponko pripet 
»marinar«, je bila speljana preko lesenega zavornega bobna. Namišljeni ponesre-
čenec je bil policist iz Bovca, nosila s »ponesrečencem« je vodil Davo Preisinger. 
Glavnino reševalne ekipe so sestavljali kranjski reševalci, pri zavornem bobnu sta 
bila Lojze Smole in Peter Keše.  

Nekajkrat je že prav blizu zagrmelo in sem ter tja je padla kaka deževna kap-
lja. Vsi skupaj so hoteli čim hitreje v varno zavetje Erjavčeve koče na Vršiču. 
Prvih trideset metrov spusta se je odvijalo kot v filmu, morda malo prehitro, a 
glede na vremenske razmere razumljivo. 

Glavni vodja vseh ekip, ki so pripravljale spuste na več mestih v okolici Vrši-
ča, je vsem sporočil, naj se nemudoma vrnejo v Erjavčevo kočo. Kdor tega takoj 
ne stori je v steni na lastno odgovornost. Takoj po tem sporočilu so postaje prene-
hale delovati. 

Strm greben se je s kaminom prevesil v skok in tu se je zataknilo. Nosila so se 
zagozdila v kamin, Davo je z nogami obvisel v zraku, sproščena jeklenica pa je 
pričela delati zanko čez nosila. Razsodnost je velevala, da samo popolno mirovan-
je morda lahko prepreči najhujše. Zgoraj pri zavornem bobnu so opazili, da je 
nekaj narobe ker je jeklenica pričela ohlapno teči. Ustavili so spuščanje in pričeli 
jeklenico navijati nazaj, da je bila zopet napeta. Radijskih zvez med sidriščem in 
reševalcem, ki je vodil »marinarja«, ni bilo. Obveščali so se s klicanjem, dokler je 
to šlo. V grmenju  nevihte je bilo to vse prej kot mogoče. Ko je Davo opazil, da je 
jeklenica zopet napeta, je poskušal osvoboditi nosila. Raskoračil se je ob steni 
kamina, se s hrbtom uprl pod nosila in jih poskušal za kak centimeter dvigniti. 
Nosila s ponesrečencem vred, in še zagozdena povrhu, niso ravno majhno breme. 
Položaj, v katerem sta se znašla s ponesrečencem, pa ni dopuščal drugega, kot 
premagati oviro. V trenutkih, ko gre zares, človek lahko prekosi samega sebe. Pri 
tretjem ali četrtem poskusu, so se nosila sprostila. Tudi zgoraj so čutili, da je je-
klenica normalno napeta in pričeli previdno popuščati. Spust se je počasneje nada-
ljeval do naslednjega sidrišča, ki je bilo predvideno na ravnejšem terenu. Zaradi 
slabega vremena se je vaja tu končala. 

O tem kočljivem dogodku se ni veliko razpravljalo, morda pa je le prav, da se 
zaradi poučnosti čisto ne pozabi. 

Davo Preisinger 
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• Postaja KRANJSKA GORA 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Janez KUNSTELJ 
 namestnik Aleš ROBIČ 

inštruktor Aleš ROBIČ 
zdravnik Peter NAJDENOV, dr. 
blagajnik Florijan RADON 
tajnik Matevž PODREKAR 
gospodar Roman MERTELJ  
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 5 
gorski reševalec 29 
izredni član 4 
zaslužni član 2 
skupaj 40 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
inštruktor reševalec letalec 1 
miner snežnih plazov 3 
reševalec letalec 4 
vodnik lavinskega psa 1 
zdravnik reševalec 2 
zdravnik reševalec letalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 

1 BLAŽIČ Matija P 
2 BRADAŠKJA Boštjan  
3 BREGANT Gaber I 
4 DOLŠINA Matjaž  
5 GRIČAR Klemen I L 
6 HROVAT Janez  
7 JAKŠE Marjan  
8 JEROVŠEK Kostja  
9 JEROVŠEK Vasja I 

10 KLINCOV Sašo  
11 KLOFUTAR Peter  
12 KOKALJ, dr. Franci P Z 
13 KOLENC Andrej  
14 KUNSTELJ Janez  

15 KUNSTELJ, dr. Andrej P Z 
16 LAVTIŽAR Marjan  
17 LUPŠE Janez  
18 MAVČEC Dominik  
19 MERTELJ Janez M 
20 MERTELJ Roman M 
21 MERTELJ(P) Janez V 
22 NAJDENOV, dr. Peter L Z 
23 OMAN Anton  
24 OMAN Janez  
25 PODLIPNIK Matjaž  
26 PODREKAR Matevž  
27 RADON Florijan  
28 ROBIČ Aleš I L H 
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29 ROBIČ Andrej I L 
30 ROBIČ Branko  
31 ROBIČ Ingo L 
32 ROBIČ Janez  
33 ROBIČ Rudi  
34 SVETLIN Blaž P 

 

35 ŠEKLI Janko  
36 ŠUŠTAR Peter  
37 ŠUŠTAR Tomaž  
38 TOMAZIN Stanko  
39 ZUPAN Alojz P 
40 ŽEMVA Andrej  
 

 
Delo v letu 2001 
 

Pri članstvu smo lani doživeli nekaj sprememb. Na postaji nas je 40. Dva člana 
sta naredila izpite za inštruktorja GRS - Gričar Klemen in Bregant Gaber. Imamo 
tudi dva nova pripravnika – Kokalj Francija in Kunstelj Andreja. 33 članov posta-
je je obnovilo registracijo pri Komisiji za GRS Slovenije. Kolec Andrej pa je pre-
jel srebrni znak Civilne zaščite Slovenije. 

Imeli smo 13 reševalnih in eno poizvedovalno akcijo. V akcijah je sodelovalo 
26 članov, bilo je opravljeno 355 reševalnih ur, 11-krat je priletel v pomoč heli-
kopter (to je v 80 % vseh akcij), 10-krat je bil prisoten zdravnik - reševalec in 
zanimivo, da je kar v 6 akcijah na našem koncu sodelovala dežurna ekipa z Brni-
ka. 

Zanimivo je tudi, da je bila prva reševalna akcija lani »šele« 22. junija, letos pa 
so bile že tri. Zagrebška »planinka v narekovajih« - na nogah teniske, v gorah pa 
še izredno veliko snega - je na snežišču zdrsnila. Zaradi vetrovnega vremena je 
reševanje potekalo klasično, le na koncu, ko se je vreme vsaj nekoliko umirilo, je 
lahko pomagal helikopter. Bili smo tako hitri, da nas je poziv preko pozivnika 
dosegel že sredi akcije. Druga in tretja nesreča sta nas našli na tekmovanju pod 
Srcem. Zvin noge je doživel sokrajan, hrvaški planinec pa ni preživel 300 metrs-
kega zdrsa v Jugovi grapi. Dvakrat smo šli na Prisank (s helikopterjem) po češko 
in avstrijsko planinko, ki sta zdrsnili - ena na snegu, druga pa na šodru - in imeli 
poškodovani nogi. Tudi belgijski turist si je pri zdrsu pod Slemenom poškodoval 
nogo. Pri naslednji akciji je bilo kar nekaj zmešnjave: poškodovani italijanski 
alpinist je po GSM-u klical svoje prijatelje v Italijo, ti pa svoje prijatelje v Slove-
nijo, ki so klicali reg. center v Novi Gorici, ta pa rep. center. Nič čudnega torej, da 
helikopter poškodovanca ni našel. Šele pri vračanju je posadka slučajno zagledala 
alpinista na vrhu Hudičevega stebra. V naslednji akciji smo pomagali ravno tako 
državljanu Italije, ki si je pri zdrsu na sestopu z Mojstrovke poškodoval nogo. 
Avgustovska reševalna akcija pod Hudičevim stebrom je bila po poškodbi in dol-
gem nočnem reševanju posebno težka. Šele zjutraj, ko je priletel helikopter, se je 
akcija hitro zaključila. Upam, da madžarski planinec nima posledic po tako hudi 
poškodbi - za Novo leto se je oglasil s kartico in pozdravi. Naslednji dve akciji sta 
se zgodili na isti dan, ob isti uri, na isti gori, na isti poti, zaradi enakega vzroka 
(zdrs) sta bili poškodbi enaki - obakrat na levi nogi. Le med mestoma nesreče je 



PREDSTAVITEV SLUŽBE 

 

H – inštruktor za letalsko reševanje, I – inštruktor, L – letalec reševalec, M – miner snežnih plazov, 
V – vodnik reševalnega psa, Z –zdravnik 88 P - pripravnik 

bilo nekaj razlike - 200 višinskih metrov. Ker ograja pri Mihovem domu ni zdrža-
la teže treh učencev, so se le ti zvrnili na cesto. Seveda ni šlo brez bolečin, slikan-
je v bolnici pa ni potrdilo suma na poškodbo hrbtenice. S poizvedovalno akcijo 
smo pričeli v nedeljskem večeru lanskega septembra. Družino je zaskrbelo, ker se 
mamica (žena) ni vrnila s planinskega izleta. Kmalu je bila akcija prekinjena, saj 
se je pogrešanka vrnila sama. Zadnja lanska akcija pa je bila tragična. Alpinistu se 
je pri plezanju Deržajeve smeri v steni Male Mojstrovke odlomila večja skala. 
Kljub dobremu varovanju, mu soplezalec ni mogel pomagati in je alpinist zaradi 
hude poškodbe glave takoj umrl. 

Specialisti GRS (vodnik lavinskega psa, reševalci letalci, inštruktorji, minerji 
snežnih plazov, zdravniki) so v lanskem letu imeli izven postaje kar 66 dni in pol 
vaj. 

Pomagali smo pri organizaciji Šole v naravi za 6. razred osnovne šole Josip 
Vandot. Za zagotavljanje varnosti smo sodelovali tudi na 13 smučarskih tekmah 
in še na 4 tekmah kolesarjev in tekačev. S turističnim društvom Kranjska Gora 
sodelujemo in poskrbimo za varnost na organiziranih planinskih izletih Sleme - 
Tamar (10-krat v juliju in avgustu). 

Članom postaje že nekaj let omogočamo cenejše smučanje z nakupom dveh 
prenosnih kart. V tej sezoni pa kart zaradi visoke cene nismo kupili, temveč po-
krivamo vrednost dveh kart z dežuranjem na nočni smuki (cca 100-krat po 3 ure). 
V to dežuranje je vključeno trenutno 23 članov postaje. Seveda smo lahko člani 
tudi lani brezplačno servisirali smuči pri Bernik Tomažu.  

Ker je Hanzovo pot v Prisanku poškodovala strela, je nekaj naših članov po-
magalo pri popravilu. Poleg dežuranja na postaji v visoki planinski sezoni (5904 
ure in dežuranja na Brniku ob vikendih - 48 ur), smo našli čas tudi za 8 kondicij-
skih pohodov (npr. Velika Cina) in 12 obhodov domačega terena (npr. greben 
Široka peč - Dovški križ). 

Za dopolnitev ali nadomestilo zaščitne opreme članov smo nabavili lahke čel-
ne svetilke - 35 kom., rokavice - 32 parov, rad. antene - 8 kom in čevlje. Članom 
smo pomagali pri nabavi orodja za ledno plezanje, pri zamenjavi GSM aparatov 
in uresničili tudi dolgoletno željo - SOS program pri Mobitelu. 

Na smučarskih tekmah GRS je naša uspešnost nihala. V Koetschachu smo bili 
na stopničkah - tretji, na Koflerju pa zaradi močne konkurence nismo prišli niti 
med prvih petnajst. No v tolažbo nam je lahko, da tudi Stenmark v Mojstrani ni 
nikoli zmagal in da je šef časomerilske ekipe naš član. Na Kotovem sedlu je bilo 
spet malo boljše; verjetno zaradi slabe udeležbe. Mihov smuk pa je lani odpadel 
in tudi letos slabo kaže. Upam, da se glavna nagrada - zaseka - ne bo pokvarila. 
Turni smuk na Kaninu v organizaciji GRS postaje Bovec je bila dobra zamisel in 
vsi upamo, da ne zadnja. Pa tudi Slavčev memorial je bil po dolgih sušnih letih 
zopet zbirališče reševalcev in planincev.  

Komisiji za športno plezanje smo pomagali pri obnavljanju plezališča na Vrši-
ču. Plezališče na južni strani Vršiča pod bunkerjem je sedaj opremljeno z več kot 
100 novimi svedrovci, več sidrišči in z nekaj novimi smermi. Držimo se pregovo-
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ra »bolje preprečiti kot pa reševati«. 
Večje težave pa smo imeli z vzdrževanjem terenskega vozila. Pozna se , da je 

bil zaleten. Kar veliko denarja smo vložili v popravilo klime, sklopke in zavor. 
Ker bomo letos praznovali 90-letnico GRS v Sloveniji in Kranjski Gori, smo 

pripravili več projektov, ki jih že vodimo ali šele pripravljamo. Lani jeseni smo 
izdali barvni stenski koledar 2002 na temo gora in gorskega reševanja. Slike smo 
prispevali člani, nekaj slik je tudi iz muzeja. Bilo je veliko dela pri urejanju, iska-
nju naročnikov, tiskanju ter prodaji. Za izpeljavo tega projekta smo bili deležni 
veliko pohval, pa tudi pridobljena sredstva niso zanemarljiva. Pri tem delu je so-
delovala velika večina našega članstva. Nekaj dohodka od prodaje koledarjev smo 
nakazali tudi Skladu Okrešelj. 

Vse omenjene aktivnosti smo lahko speljali tudi zaradi nesebične pomoči po-
sameznikov, organizacij in kolektivov. Nikakor ne smemo pozabiti na pomoč 
URSZR, Mobitela, Luke Koper, Banke Koper, Faktor banke, Občine Kranjska 
Gora, Policije v Kr.Gori, Kranjskega centra mladih, podjetja Fidi-farm, Domplana 
Kranj, Športne loterije Slovenije, HIT-a, SKB banke in Herlec Romana. 

Ker pa zaključujemo tudi štiriletno obdobje dela postaje, bi rad navedel nekaj 
podatkov za statistiko: imeli smo 43 reševalnih akcij - 1325 reševalnih ur in 8 
iskalnih akcij (276 ur). 29-krat je pomagal helikopter, reševali ali iskali smo 66 
planincev - petim ni bilo več pomoči. V tem času so 4 člani napravili izpite za 
inštruktorja GRS, 3 člani izpite za reševalce letalce, en član za inštruktorja letal-
skega reševanja, en član pa izpite za minerja snežnih plazov.  

Izgubili smo tri reševalce - Štruklja, Polonjeka in Magra. Bili smo na Kreti in 
Korziki, z avtom pa smo naredili 50.164 km. 

Janez Kunstelj  
 
Slepi alarm 
 

Prvo obvestilo: V petek 22.02. 2002 ob 13.00 se je zgodila nesreča v drugem 
raztežaju »sveči« v Centralnem slapu v Prisanku. V navezi dveh alpinistov se je 
prvemu odlomil led in je padel približno 10 m. Pri padcu je zapel z derezo in si 
poškodoval desno koleno. Soplezalec mu je nudil PP in ga spustil do prvega va-
rovališča in poklical center za obveščanje 112. 

Alarmiranje celotne postaje GRS preko GSM aparatov in pozivnikov; čim hi-
trejši odziv reševalcev; zbor na policiji v Kranjski Gori; odhod jurišne ekipe do 
Koče na gozdu in peš do vstopa v Centralni slap. 

Potrebna oprema jurišne ekipe: dinamična vrv 50 m, oprema za ledno ple-
zanje, prva pomoč in opornica za nogo, radijska postaja, oblačila ali spalna vreča 
za ponesrečenca. 

Potrebna postajna oprema za reševanje: akia čoln, UT 2000, vakuumska 
blazina, vakuumska opornica za nogo, dve 100 m statični vrvi, dve dinamični vrvi 
(za sidrišče in za v UT 2000), oprema za dve sidrišči v ledu ali skali, najlonski 
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trakovi, ledni vijaki, vponke, dva desonderja, cepini za sidrišče v snegu. 
Osebna oprema reševalcev: osebna oprema za reševanje v zimi: obleka, ka-

pa, rokavice… 
Tehnična osebna oprema: dereze, ledna cepina (kdor jih ima) ali klasični ce-

pin, plezalni pas, čelada, radijska postaja, plazovna žolna. 
Plan reševalne akcije: Jurišna naveza reševalcev spleza do ponesrečenega in 

ugotovi dejansko stanje, po postaji sporoči potrebno število moštva in opreme. 
Potegnejo potrebno opremo do ponesrečenca in z vrvjo varujejo zdravnika, da 
spleza na mesto nesreče. Zdravnik in reševalci oskrbijo ponesrečenca. Izdelajo 
sidrišča v snegu ali ledu in namestijo dve statični vrvi za spust UT 2000 s pones-
rečencem in reševalcem. Spust do vstopa v Centralni slap. Ostalo moštvo spodaj 
poskrbi za transport z akia čolnom ponesrečenca do ceste, kjer ga čaka reševalno 
vozilo.  

Dostop s helikopterjem ni mogoč, ker bi s hrupom ali talnim efektom sprožil 
podrtje slapu ali sprožil plaz novega snega. 
 
Potek: Obvestilo reševalcem: Pozivniki 1300, GSM 1310 

 
Pozivniki:  Opravičili:  Niso se opravičili: 
1. Mertelj Janez – Makovč   1. Šuštar Tomaž 1. Jakše Marjan 
2. Robič Aleš 2. Podlipnik Matjaž 2. Klincov Sašo 
3. Šuštar Peter 3. Bradaškja Boštjan 3. Vavčar Janez 
4. Najdenov Peter 4. Kolenc Andrej 4. Lavtižar Marjan 
5. Robič Andrej 5. Šekli Janko  
6. Mertelj Janez  Nista prejela obvestila: 
7. Podrekar Mato  1. Kokalj Franci  
8. Radon Florijan  2. Kunstelj Andrej 

 
1. skupina 1325 6+1 Mertelj Janez – Makovč, Robič Aleš, Svetlin Blaž, 

Kunstelj Andrej, Kunstelj Janez, Gričar Klemen, 
 Mertelj Roman – (koordinator na policiji) 

2. skupina 1335 5 Najdenov Peter, Žemva Andrej, Robič Aleš,  
Robič Branko, Radon Florijan 

3. skupina 1345 8 Podrekar Mato, Jerovšek Kostja, Robič Rudi, Oman Tone, 
Robič Ingo, Mertelj Janez – Pajštvar, Bregant Gaber,  
Oman Janez 

 
1300 Poziv  1515 Štirje reševalci pri ponesrečencu 
1325 Odhod od policije  1545 Začetek spuščanja 
1400 Prvi pod steno  1630 Ponesrečenec na cesti 
1430 Prvi pri ponesrečencu    

 
Pomanjkljivosti: prižeme, trakove za izdelavo sidrišč, bočne sanke za UT 
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2000. 
Na delovišču: prihod do ponesrečenca, prva pomoč, izdelava dveh sidrišč, 

priprava UT 2000 in vakuumske blazine, namestitev opornice ponesrečencu in 
začetek spuščanja. 

Zaključek: razbremenitev statičnih vrvi, pospravljanje opreme na sidrišču, 
spust ob vrvi do vstopa slapu. 

Analiza akcije: odziv reševalcev je bil dober, hiter odhod po skupinah pod 
Centralni slap, namesto trakov za sidrišče smo uporabili dinamično vrv, ki smo jo 
imeli za vrvno ograjo. Spust UT 2000 s ponesrečencem je dobro potekal. 

Slabosti: problem je spraviti opremo in reševalce na mesto nesreče (prižeme), 
zlasti, če bi se nesreča zgodila višje – od zgoraj? Naporen in dolg dostop do Hudi-
čevega stebra po Hanzovi poti in po polici na vrh slapov. Izdelava sidrišč v ledu – 
Abalakov ni v doktrini GRS. Vprašljiv spust na lednih vijakih – vprašanje dolge 
obremenitve, koliko časa drži ledni vijak? 
 
Organizirala: 
Kunstelj Janez - načelnik postaje in Gričar Klemen - inštruktor GRS 
 

Klemen Gričar 
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• Postaja LJUBLJANA 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Brane ŽORŽ (na sliki) 

inštruktor Roman ROBAS 
zdravnik Tomaž KLINAR, dr. 
tajnik Robert DRŽAN 
gospodar Matjaž FERJANČIČ  
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 24 
gorski reševalec 64 
izredni član 1 
zaslužni član 6 
častni član 4 
skupaj 99 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 11 
pripravnik reševalec letalec 2 
vodnik lavinskega psa 4 
zdravnik reševalec 8 
zdravnik reševalec letalec 2 

   
• abecedni seznam članov 
 
1 ALIČ Dare  
2 ANDOLŠEK Roman P 
3 ARNEJŠEK Milenko  
4 BABIČ Marko  
5 BABIČ Silvo  
6 BELE Jani  
7 BELINGAR Marko  
8 BERNOT France  
9 BERTONCELJ Boris  

10 BRATINA Janez  
11 BRENK Klemen P 
12 BRIŠAR Marjan  
13 BRUS Martin I 
14 BURNIK Stojan P 
15 BUTINAR Egon  
16 CEDILNIK Danijel  

17 CELESTINA Jože  
18 ČMAK Andrej P 
19 DEBEVEC Tadej  
20 DEKLEVA Vladimir  
21 DOLENC Aleš I 
22 DRAGAR Peter  
23 DRŽAN Robert  
24 FERJANČIČ Matjaž  
25 GOLI Bojan  
26 GOLOB Janez  
27 GRASSELLI Andrej  
28 GRIČAR Martin  
29 GRUM Andrej P 
30 GRŽELJ Zlatko  
31 HABJAN Vlado P 
32 HONZAK Lidija  
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33 HORVAT Aleš  
34 HROVAT Roman P 
35 INTIHAR Franc  
36 JEGLIČ Tone  
37 JUHANT Darko P 
38 JURIČ Marko I 
39 KERŠIČ BELAČ Marjan  
40 KLINAR dr. Tomaž Z 
41 KOFOL Boris I 
42 KOGOVŠEK Franc V 
43 KOPAČ Vlasto  
44 KOVAČ Rajmond  
45 KOZAK dr. Matija Z 
46 KRAMER Matevž P 
47 KREVELJ Igor  
48 KRISTAN ŠPELA dr. Milena Z 
49 KROPEC Ljudmila  
50 KUNAVER Janez V 
51 KUPNIK Drago  
52 LANGERHOLC Franc P 
53 LEVEC Janez I 
54 LIČAN Albert  
55 LIKAR Srečko  
56 MARINČIČ Janez  
57 MAROLT Marko P 
58 MEGLIČ Marko P 
59 MEŠKO dr. Damijan Z 
60 MIHALIČ Roman P 
61 NAGLIČ Borut P 
62 PETERNEL Miha  
63 PIRC Aleš  
64 POGRAJC Bojan I 
65 POROČNIK Aleš P 
66 POROČNIK Hinko  
 
 

67 PROSEN Marjan  
68 RAZINGER Jošt I 
69 REDELONGHI Matic  
70 REMIH Milan P 
71 REPINA Jože  
72 ROBAS Roman  
73 SAZONOV Tone  
74 SBRIZAJ Tomo  
75 SENEGAČNIK Jure I 
76 SLUGA Gregor P 
77 ŠETINA Tomo  
78 ŠKAFAR Andrej  
79 ŠKERBINEK Danilo I 
80 ŠTULAR, dr. Primož L Z 
81 TEKAVČIČ, dr. Igor L Z 
82 TEPEJ Marko P 
83 UŠAJ Simon P 
84 VALIČ Miha V 
85 VAVKEN, prim. dr Evgen Z 
86 VENGUST Albin  
87 VERBIČ Špela P 
88 VERHOVEC Karmen P 
89 VOGRIČ Sonja P 
90 VOGRINČIČ Ferdo P 
91 VRHOVEC, dr. Tomaž  
92 VRTOVEC, dr. Matjaž Z 
93 WEBER Dušan V 
94 ZUPAN Franc  
95 ZUPANC Matej P 
96 ŽGANJAR Tomaž  
97 ŽIVEC Fulvij I 
98 ŽNIDARŠIČ Andrej  
99 ŽORŽ Brane I 

 
 

Iskanje Šraufa in Jasne 
 

Jasna Bratanič je prišla v alpinistično šolo Akademski AO leta 1991. Z izjem-
no voljo je zelo hitro napredovala in bila že leta 1994 proglašena za najboljšo 
slovensko alpinistko. Približno takrat je začela plezati s Šraufom. V zadnjih dneh 
decembra 1995 je telefonirala njena sestra Maja. Na koncu pogovora jo je Mateja 
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povprašala po Jasni. Povedala je, da sta bili dogovorjeni za skupno nakupovanje 
novoletnih daril, vendar Jasne ni bilo. V prejšnjih dneh naj bi šla s Šraufom v 
hribe, vendar ni vedela, kam in za koliko časa.  

Naslednji dan je Maja ponovno poklicala in povedala, da Jasne še vedno ni. 
Vreme se je v tistih dneh močno poslabšalo. Prej skoraj kopne hribe je prekrila 
debela snežna odeja. To je bil že znak za alarm. Poklical sem Tonača, takrat na-
čelnika postaje GRS Ljubljana, in povedal da Šraufa in Jasne ni. 

Potem so se začela iskanja in ugibanja. Ali sta sploh šla v hribe? Kaj pa če sta 
šla v Avstrijo? Mogoče sta v Švici… Verjetno v kakšnem bivaku čakata, da se bo 
splazilo in bosta potem prišla dol… Vozili smo se po dolinah od Porezna do Vi-
sokih Tur in na izhodiščih iskali Šraufov avto. Uradno pa iskalna akcija sploh še 
ni bila sprožena, saj ni bilo prav nobene sledi, ki bi kazala, kam sta odšla. Vseeno 
je v tej fazi iskanja sodelovalo vsaj 100 ljudi, poleg slovenske pa so bile obvešče-
ne tudi policije alpskih držav. 

Še več ljudi je v lepem vremenu, ki je sledilo sneženju, hodilo mimo velikega 
kupa snega, ki se je pojavil na tisti vršiški serpentini, kjer se pot od Koče na Goz-
du proti Erjavčevi koči prvič dotakne ceste. Dan po Novem letu se je nekomu 
zazdelo, da se pod tem kupom nekaj blešči. Ko je odstranil vrhnjo plast snega, je 
zagledal Šraufov avto. V njem je bil po dobri Šraufovi navadi listek z načrtovano 
turo. 

V sredo, 3. januarja 1996, se je začela obsežna iskalna akcija. Prvi dan so so-
delovali predvsem člani GRS Kranjska gora, v četrtek se je pridružila naša in 
postaje iz Zgornjesavske doline, v petek pa je bilo na terenu največ reševalcev iz 
postaje GRS Ljubljana. Na začetku je akcija potekala predvsem na južnih poboč-
jih Mojstrovke in Nad Šitom Glave. Sondiranje plazov, lavinski psi, helikopter-
ji… Nekdo je rekel: »Iščemo iglo v kopici sena.« Pogledati smo šli tudi na sever-
no stran, vendar smo iskanje zaradi prevelike nevarnosti plazov prekinili. V sobo-
to, zadnji dan obsežnega iskanja, se je na Vršiču zbralo 200 reševalcev iz cele 
Slovenije. Žal se je vreme močno poslabšalo, zato je bilo sondiranje plazovin na 
južnih pobočjih Mojstrovke prekinjeno že sredi dneva. 

Iskanje se je v manjšem obsegu nadaljevalo vse do pomladi. Počasi se je težiš-
če premaknilo na snežišča pod severno steno Mojstrovke. 19. maja 1996 so na 
njih našli Jasnin nahrbtnik. Iskanje obeh ponesrečenih se je spet začelo s polno 
paro. Spet so sodelovali člani raznih postaj. 21. maja so našli Jasno, dva dni kas-
neje pa še Šraufa. Še zadnja prgišča upanja so se razblinila.  

Umrla je neskončno zagnana Jasna. Umrl je Šrauf, vrhunski alpinist, gorski 
vodnik, reševalec, legenda. 

Jasna Bratanič in Stane Belak – Šrauf sta se ponesrečila 24. 12. 1995. Verjetno 
ju je talni plaz odnesel čez severno steno Mojstrovke. V obsežni iskalni akciji so 
sodelovali člani vseh postaj GRS. Našli so ju spomladi 21. in 23. maja 1996. 

 
Miha Peternel 
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• Postaja MARIBOR 
 
• vodstvo postaje 

načelnik  Ljubo HANSEL (na sliki) 
 namestnik Samo ŽNIDARŠIČ  
 inštruktor Ivan ŠTURM  
 zdravnik Janez REBOL, dr.  
 gospodar Miran TARKUŠ  
 tajnik Adi KIRBIŠ  
 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 20 
gorski reševalec 26 
častni član 4 
skupaj 50 

 
• dodatno usposobljeni član 

inštruktor GRS 2 
reševalec letalec 1 
vodnik lavinskega psa 3 
zdravnik reševalec 5 
zdravnik reševalec letalec 1 

   
• abecedni seznam članov 
 

1 BEBER Marko P 
2 BREZOVNIK Stane P 
3 BUNC, dr. Gorazd Z 
4 ČIŽIČ Damjan  
5 DOKL Ivan  
6 DOLINŠEK Darko  
7 GREGORINČIČ Jože P 
8 HANSEL Ljubo I 
9 HAUSER Karel  

10 JELATANCEV Alina dr. P Z 
11 KARNIČNIK Damijan  
12 KIRBIŠ Adi  
13 KLAJIČ Branko P 
14 KLASINC Peter P 
15 KORITNIK Darko P 
16 KOS Borut  
17 KOTNIK Viki P V 

18 KOVAČIČ Marjan V 
19 KRAJNC Franjo P 
20 KREMZER Jože  
21 KUNSTEK Tone P V 
22 LEVA Vlado  
23 LONČAR Tomaž P 
24 LUBEJ Samo  
25 MAČEK Dušan  
26 MARIN Zdravko  
27 MAVROVIČ Jože P 
28 MEDEN Milan  
29 MIKULJAN Peter P 
30 OPREŠNIK Janko P 
31 PAJNIK Teo  
32 PLIBERŠEK Miran  
33 REBOL, dr. Janez P Z 
34 REPOLUSK Bojan P 
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35 ROJS Rajko  
36 SERNC Dušan  
37 SGERM Zvonko P 
38 ŠPARAŠ, dr. Bojan P Z 
39 ŠPERNJAK Robert P 
40 ŠTALEKER Jože  
41 ŠTURM Ivan I 
42 TAMŠE Franc  

43 TARKUŠ Miran  
44 URANJEK Samo  
45 VERDNIK Branko  
46 ZAGORC Drago  
47 ZAJEC Luka P 
48 ZAJEC, dr. Miha L Z 
49 ŽIVKO Bojan  
50 ŽNIDARŠIČ Samo L 

 
 

GRS postaja Maribor deluje na področju celotne severovzhodne Slovenije, 
predvsem pa na Pohorju, Dravskem Kozjaku, severnih pobočjih Konjiške gore, 
Boča in Donačke gore. 

Za uspešno reševalno delo na tako velikem področju je skozi zadnjih štiriin-
petdeset let obstoja organizirala več reševalnih skupin.  

Poleg petdeset registriranih in neregistriranih gorskih reševalcev ter pripravni-
kov, sodeluje v postaji še 138 sodelavcev, ki pomagajo pri organiziranju reševanja 
na smučiščih v zimskem času ter v reševalnih in iskalnih akcijah na pogozdenem 
terenu. Za vzgojo skrbita dva inštruktorja GRS, na medicinskem področju pa še 
štirinajst zdravnikov in medicinskih tehnikov, kateri izvajajo vsakoletne obnav-
ljalne tečaje za celotno članstvo ter pomagajo pri reševalnem delu. 

Reševalno delo v zadnjem letu zajema šest reševalnih intervencij v težko dos-
topnem terenu ter preko petsto intervencij na organiziranih smučiščih. Naši člani 
so sodelovali tudi v reševanjih na področjih drugih postaj GRS. 

Centralni del postaje se nahaja v Mariboru, moštvo pa šteje 21 gorskih reše-
valcev in pripravnikov ter 59 sodelavcev. Seveda se v Mariboru nahaja centralno 
skladišče, pisarna in garaže za dve službeni vozili. 

V Slovenj Gradcu se nahaja reševalna skupina, ki šteje 5 gorskih reševalcev in 
pripravnikov ter 18 sodelavcev. Reševalna skupina v Slovenj Gradcu ima svoje 
prostore in vso potrebno opremo ter kader za samostojno reševalno delo na pod-
ročju katerega pokriva, v zimskem času pa deluje na smučiščih na Kopah. V tej 
reševalni skupini deluje še pet sodelavcev iz občine Mislinja. V reševalni skupini 
Radlje ob Dravi deluje 8 pripravnikov in sodelavcev GRS postaje Maribor, imajo 
prostor za hrambo reševalne opreme, ki zadostuje za hitre intervencije v plezalnih 
vrtcih na njihovem področju. V zadnjem letu so to dokazali z izvedbo hitre reše-
valne akcije nad Radljami. V Ribnici na Pohorju deluje reševalna skupina , ki jo 
sestavlja 7 pripravnikov in sodelavcev, ki delujejo na smučišču Ribniška koča, 
skupaj z reševalno skupino iz Radelj pa pokrivajo še področje občine Podvelka. 

V Lovrencu na Pohorju deluje reševalna skupina, ki šteje 9 reševalcev in sode-
lavcev ter pozimi skrbi za lokalno smučišče. V Selnici ob Dravi deluje 13 reševal-
cev in sodelavcev, ki so tesno povezani z lokalnim gasilskim društvom in pozimi 
rešujejo na smučišču na Duhu na Ostrem vrhu. Na področju občine Ruše deluje 5 
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reševalcev in sodelavcev. V reševalni skupini Slovenska Bistrica deluje 21 reše-
valcev in sodelavcev, ki skrbijo za reševanje na smučišču Trije kralji. V občini 
Zreče deluje reševalna skupina, ki šteje 13 reševalcev in sodelavcev, pozimi pa 
izvaja reševalno delo na smučiščih na Rogli. Tudi v bližini Ormoža imamo dva 
sodelavca, ki pozimi rešujeta na smučišču Sveti Tomaž. 

Vse reševalne skupine delujejo v sklopu Zaščite in reševanja po občinah na 
področju katerih živijo.  

Z raznimi preventivnimi akcijami skušamo opozoriti na nevarnosti, ki prežijo 
na pohodnike v gorskem svetu ter smučarje pozimi. Aktivno sodelujemo pri vzgo-
ji planincev, gornikov, vodnikov, alpinistov in drugih kadrov v sklopu PZS. V 
šolah v naravi, ki se odvijajo na našem področju, izvajamo preventivna predavan-
ja. Sodelujemo tudi z gasilci, kinologi, jamarji in drugimi, ki delujejo v sklopu 
zaščite in reševanja na področju delovanja naše postaje. 

V sklopu izobraževanj reševalcev in sodelavcev usposabljamo še policiste iz 
PU Maribor, PU Celje in PU Slovenj Gradec. Sodelovanje s Policijo je na viso-
kem nivoju, kar se odraža tudi v uspešnih skupnih intervencijah, predvsem na 
smučiščih. Ne smemo prezreti tudi sodelovanja s pripadniki Slovenske Vojske. 

Člani GRS postaje Maribor izvajamo še dežurstva na tekmah za svetovni pokal 
v smučanju in gorskem kolesarjenju ter drugih važnejših prireditvah na našem 
področju delovanja.  

 
Ljubo Hansel 
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• Postaja MOJSTRANA 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Janez BROJAN (na sliki) 
 namestnik Jože MARTINJAK 
 namestnik Miha PINTAR 

inštruktor Dušan POLAJNAR 
zdravnik Damjan VIDOVIČ, dr. 
blagajnik Avgust DELAVEC 
tajnik Martin PAVLOVČIČ 
gospodar Angel OZEBEK 
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 3 
gorski reševalec 17 
zaslužni član 7 
častni član 6 
skupaj 33 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
inštruktor reševalec letalec 1 
pripravnik reševalec letalec 3 
reševalec letalec 5 
vodnik lavinskega psa 1 
zdravnik reševalec 1 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 ARNOL Iztok I 
2 AŽMAN Janko L 
3 BERCE Gregor  
4 BREŽAN Jernej L 
5 BROJAN Janez I L H 
6 BROJAN Janez St.  
7 ČUFAR Martin  
8 DELAVEC Avgust  
9 DOVŽAN Janez  

10 HALILOVIČ Senad  
11 KOFLER Grega  
12 KOFLER Izidor L 
13 KOFLER Stanko  
14 LAKOTA Franci I 

15 LANGUS Kristjan  
16 LOTRIČ Rajko I 
17 MARTINJAK Jože  
18 MATIČ Zoran  
19 MLEKUŽ Klavdij  
20 NOČ Jure  
21 OZEBEK Angel  
22 PAVLOVČIČ Martin V 
23 PETERNEL Mitja  
24 PINTAR Miha  
25 POLAJNAR Dušan I 
26 ROBNIK Vojko P 
27 SMOLEJ Mihael  
28 ŠIFRER Aleš P 
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29 ŠMID Stanko L 
30 ŠTULAR Anton  
31 TERAŽ Franci  

 

32 URBAS Tonček  
33 VIDOVIČ, dr. Damjan P Z 
 

 
30 let memoriala Zvoneta Koflerja 
 

Zvone Kofler je bil odličen alpinist, smučar in požrtvovalen gorski reševalec. 
Njegova alpinistična in reševalna pot je bila sicer kratka, a toliko bolj pestra in 
uspešna. V času "mojstranških veveric" (Ažman, Brojan, Kofler, Mlekuž, pa Do-
vžan in Smolej), v drugi polovici šestdesetih let, je preplezal skoraj vse najtežje 
smeri v Julijcih, skupini Treh Cin v Dolomitih, Walkerjev steber in Mrtvaški prt v 
Grandes Jorasses, Bonatijevo smer v Grand Capucinu, se spopadel s severno ste-
no Eigerja in še bi lahko naštevali. S tem si je pridobil vozovnico za daljno Hima-
lajo in Hindukuš. Z osvojitvijo južne stene in vrha Istor-o-nala je svojim uspehom 
dodal še enega, a žal zadnjega, kajti povratek v domovino se je zanj tragično kon-
čal. Prav tako kot alpinist je bil v letih 1966-71 požrtvovalen gorski reševalec 
naše postaje. 

V njegov spomin vsako leto organiziramo mednarodno smučarsko tekmo-
vanje gorskih reševalcev pod Severno steno Triglava, kamor je po težkih turah 
najraje zahajal. Prvi memorial smo tako organizirali v letu 1972, a si takrat še 
nihče ni upal misliti, da bo le ta prerasel vse okvire in se ohranil do danes. Prva 
leta je bilo to tekmovanje v smuku (povzeli smo ga po »Valentinglecherlaufu« v 
Avstriji) s sedla Luknja v dolino Vrat, do kamor je segal sneg. Proga je bila le 
označena z vratci, a nikoli urejena. Takrat je bil dosežen najboljši čas 1 minuta 52 
sekund (15 vodilnih vratic). Zaradi vrtoglavih hitrosti (obvezna je bila čelada, 
smuči pa smo imeli dolge 2,20 do 2,30 m) se je tekmovanja iz leta v leto udeležilo 
manjše število gorskih reševalcev. Zato smo pričeli razmišljati kako naprej. Več 
kot deset let smo nato pripravljali veleslalom, nekaj let tudi po starostnih grupah. 
18. memorial je potekal ekipno peš, kajti zagodla nam jo je zima in sneg. Start in 
cilj sta bila pri Aljaževem domu, obrnilo pa se je pri bivaku pod Luknjo. Od takrat 
naprej pa vse do danes je tekmovanje ekipno - na izračunani povprečni čas vseh 
nastopajočih ekip, ki cilj dosežejo v danem limitu. Prvo mesto zasede ekipa, ki se 
časovno najbolj približa temu času. S tem se je zelo povečalo tudi število udele-
žencev tekmovanja (najman jih je bilo 28, ko je bil še smuk, na povprečni čas pa 
največ 201 udeleženec). Vsa ta leta so bili na memorialu prisotni gorski reševalci 
iz Slovenije in Koroške, zadnjih petnajst let tudi iz Furlanije, nekajkrat pa tudi iz 
Nemčije in Avstrijske Štajerske. Razen nekaterih mojstranških reševalcev se je 
vseh 30 memorialov udeležil le še Anton Kralj iz Tržiča. V upanju, da nam bo 
memorial tudi v bodoče uspelo organizirati, bi se ob tej priliki zahvalil vsem, ki 
nam pri organizaciji pomagajo in seveda tudi vsem udeležencem tekmovanja. 
Samo tekmovanje je le pika na i, kajti že zdavnaj je preraslo v veselo medsebojno 
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spoznavanje in druženje gorskih reševalcev treh dežel in še širše. Čeprav imajo 
pravico nastopa le gorski reševalci se očitno ni bati, da bi zanimanje ponehalo. 

 
 Janez Brojan 
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• Postaja PREVALJE 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Franc TELCER (na sliki) 

zdravnik Janez GORJANC, dr. 
zdravnik Jurij GORJANC, dr. 
inštruktor Oto ČEGOVNIK 
inštruktor Ivan PLEŠNIK 
inštruktor Karel RITONJA  
inštruktor Milan PLESEC 
gospodar Jure MAVRIČ 
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 2 
gorski reševalec 25 
zaslužni član 1 
častni član 2 
skupaj 30 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
miner snežnih plazov  2 
reševalec letalec 2 
vodnik lavinskega psa 3 
zdravnik reševalec 2 
zdravnik reševalec letalec 1 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 BEZJAK Jani P 
2 ČEGOVNIK Oto I 
3 ČREŠNAR Gorazd  
4 EMERŠIČ Marjan  
5 ENCI Hubert  
6 GOLOBINEK Milan  
7 GORJANC, dr. Jurij L Z 
8 GORJANC, dr.. Janez Z 
9 GROS Martin P 

10 KAKER Miran  
11 KREBS Edi  
12 MANDL Pavel  
13 MAVRIČ Jure I M 
14 MOLIČNIK Zdravko  

15 MOSTNER Karel  
16 NAGLIČ Peter  
17 ODERLAP Franc L V 
18 PLESEC Milan I L V 
19 PLEŠNIK Ivan I 
20 POLJANŠEK Jože  
21 POVSOD Viktor M 
22 PUŠNIK Ferdinand  
23 RITONJA Karel I 
24 ROBNIK Rajko  
25 SLABE Darko V 
26 SVETEC Jože  
27 ŠERKEZI Matjaž  
28 TELCER Franc  
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29 ZAGERNIK Rok  
 
 

30 ŽAGAR Zdenko  
 

Zimska iskalna in reševalna akcija 
   

Od silvestrskega dne leta 2000 pa vse do januarskih dni 2001 (do 21.1. 2001) 
so bili gorski reševalci postaje Prevalje intenzivno na zimskih iskalnih in reševal-
nih akcijah, saj so od prvih dni pogrešali vsem znanega planinca iz Mežice, stal-
nega obiskovalca Pece, bodisi v letnih ali zimskih časih in razmerah. 

Vremenske razmere vseh januarskih dni niso bile prav nič prijetne, ob nizkih 
temperaturah in stalni spremljavi severovzhodnega vetra je bilo vreme v gorskem 
svetu vse manj prizanesljivo. 

Vztrajne skupine gorskih reševalcev so se pojavljale na območju Pece, na kra-
jih kjer smo predvidevali, da naj bi bil samohodec sestopal z vrha gore, in sicer v 
smeri »Zavarovana pot«. 

Izvežbane skupine z lavinskimi psi, vajene iskanja v snežnih plazovih, so bile 
neuspešne; na pomoč je prišel tudi helikopter, pregledal vse snežne kotanje – tudi 
brez uspeha. 

Večja intenzivna iskalna akcija je sledila na dan 14. januarja, ko so se gorski 
reševalci podali in pregledovali vse grape na južni strani Pece od zavarovane poti 
proti vrhu. Sodelovali so tudi lavinski psi.  

Prav ta dan je bilo vreme še posebej slabo; mraz je spremljal močan veter, ki je 
nanašal sneg in onemogočal že tako slabo vidljivost. 

Popoldne je skupina gorskih reševalcev odšla v kočo, kjer so izvedeli, da sta 
proti vrhu Pece odšli dve planinki, kljub opozorilu na slabo vreme. Vrh tega še 
nevajeni zimskih pohodov in razmer. 

Resničnost sporočila sta potrdila dva planinca, ki sta se vrnila z vrha Pece in 
potrdila, da sta slišala klice s strani proti Avstriji. Meneč, da so to avstrijski pla-
ninci, temu nista posvečala pozornosti. 

Gorski reševalci so takoj posumili, da v nastalih vremenskih razmerah ni v sti-
ski nihče drug kot planinki iz naše koče. Povezali so se takoj z reševalci, ki so bili 
še na terenu, obvestili reševalno postajo, da pošljejo iz doline skupino reševalcev, 
ki naj preko Koprivne odidejo v pomoč proti mejnemu prehodu Knieps v Avstri-
jo. 

Iskalna akcija za dvema planinkama na področju Pece je ponovno stekla. Sku-
pina gorskih reševalcev se je prebijala od koče. Spremljal jo je močan veter. Ho-
dila je skoraj brez vidljivosti po vzhodnem prepadnem predelu proti vrhu. Druga 
skupina se je vzpenjala po zahodnem predelu. 

Skoraj po naključju je veter prinašal napol nerazumljive glasove, kaj malo po-
dobne človeškim. Reševalci so napredovali po snegu v težkih razmerah in nego-
tovosti, ne vedoč za pravo smer in po golem naključju naleteli na izmučeni pla-
ninki skoraj na robu prepada. 

Kakšno je bilo srečanje lahko opišejo samo oni, ki so to naključje doživeli. Is-
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kalna akcija se je spremenila v pravo reševalno akcijo s srečnim izidom. 
Naslednja iskalna akcija se je končala 21. januarja, ko sta dva alpinista pri 

vzponu čez veliko grapo slučajno naletela na pogrešanega planinca iz Mežice. 
Snežni plaz ga je odnesel skoraj 1000 metrov daleč. 

Januarski dogodki na obronkih Pece so bili za gorske reševalce postaje Preval-
je bogata izkušnja, spet plod požrtvovalnega dela in skrbi za človeka v stiski. 

 
Franci Telcer 

 
Plezališče GRS Prevalje 
 

Že vrsto let imamo v programu usposabljanja članov v letni tehniki v popol-
danskem času. Ob cesti proti Črni na Koroškem v bližini naselja Mušenik smo 
dobili od občine Črna na Koroškem v upravljanje zemljišče, ki je primerno za 
naše usposabljanje.  

V letošnjem letu smo uredili okolico, postavili letno utico in plezalno steno op-
remili s pripomočki, ki so nam potrebni za uspešno izvajanje usposabljanja. Na 
tem prostoru imamo v poletnih mesecih vsako sredo tudi sestanke. 
 

Franci Telcer 
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• Postaja RADOVLJICA 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Toni SMOLEJ (na sliki) 

inštruktor Miroslav POGAČAR 
zdravnik Eva POGAČAR dr. med. 
tajnik Aleš ZUPANC 
gospodar Drago PISEK 
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 5 
gorski reševalec 27 
skupaj 32 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 4 
inštruktor reševalec letalec 1 
miner snežnih plazov 1 
reševalec letalec 1 
vodnik lavinskega psa 2 
zdravnik reševalec 3 
zdravnik reševalec letalec 3 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 BAGARI Aleš  
2 BOŽIČ Viljem  
3 BRAJNIK Grega  
4 BRODAR Jože  
5 GOLMAJER Franci  
6 JAUŠEVEC Marjan  
7 JUREKOVIČ, dr. Vlado L Z 
8 KOSTANJŠEK Boštjan  
9 LARISI Miha P 

10 LEDINEK Aleš  
11 MAGISTER Cene M 
12 OBLAK Boris P 
13 PELJHAN Jože V 
14 PISEK Drago  
15 POGAČAR Miroslav I 
16 POGAČAR, dr. Eva L Z 

 

17 POGORELEC Marko  
18 PRISTOV Poldi I V 
19 REMS, dr. Miran L Z 
20 ROBIČ Milan  
21 SKUMAVC Dominik P 
22 SMOLEJ Toni I L H 
23 ŠMIT Primož  
24 ŠMON Ivan P 
25 ŠNUT Miloš  
26 TALER Luka  
27 TORKAR Valentin  
28 VIDIC Zdravko  
29 ZUPANC Aleš I 
30 ŽEROVEC Robert  
31 ŽNIDARŠIČ Vanč P 
32 ŽVAN Jurij  
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Naših osemintrideset let 
 

Visoko v gore! Spoznati skrito, nedosegljivo, preseči stoletne vraže in straho-
ve, preveriti meje sposobnosti in zmožnosti, naužiti se lepote, umakniti se mest-
nemu vrvežu, razgibati telo… tisoče vzpodbud za planinski izlet ali alpinistični 
vzpon. Svoje sanje so pred sto in več leti lahko uresničili le premožni, tisti, ki so 
imeli čas in ki so znali med svoje vrednote umestiti tudi osvajanje nekoristnega 
sveta. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa smo doživeli planinski razcvet. Pla-
ninarjenje je zdravo, je modno, socialno primerno za vse. In od takrat je v plani-
nah tudi vedno več takih, ki nepripravljeni rinejo navzgor preko svojih zmožnosti, 
ki so neopremljeni, se ne zavedajo in ne poznajo nevarnosti, ali pa se v planinah 
preprosto obnašajo kot doma na vasi ali v mestu. In nesreča je tu! 

Le malo je v človeški zgodovini prostovoljnih dejavnosti, kjer bi posameznik, 
tudi za ceno svoje ogroženosti, reševal osebo, ki jo praviloma do takrat v življen-
ju še ni srečal. Reševal prostovoljno, ne glede na čas in razmere, reševal tudi v 
primeru, ko razum šepeta o tem, da je ponesrečenec že mrtev. Organizacija, ki 
vse to zmore in redno opravlja svoje naloge na opisan način, je Gorska reševalna 
služba. V Sloveniji, priznanem planinskem narodu, deluje že 90 let, v našem kra-
ju, Radovljici, pa 38 let. 

Skoraj do leta 1960 je Gorska reševalna služba opravljala reševanja samo v 
stenah, reševala predvsem alpiniste, Njeno klasično področje dela se je po letu 
1960 razširilo tudi na reševanje ponesrečencev na brezpotjih, na označenih pla-
ninskih poteh in na strmih gozdnih terenih. Nove lokacije nesreč, pa tudi vrste 
poškodb, so terjale nova znanja in novo tehnično opremo. Moštva reševalnih 
postaj so se porazdelila tudi po področjih reševanja in po regijah. 

Danes je Gorska reševalna služba sodobna organizacija, primerljiva podobnim 
organizacijam po svetu. Smo dobro opremljeni in imamo veliko ter kvalitetno 
znanje. Pomembno je tudi, da se ne zapiramo pred svetom in novimi tehnologi-
jami. Postaje so povezane in redno sodelujemo, redno pa izmenjujemo svoje iz-
kušnje in znanje tudi z reševalnimi ekipami iz tujine. Nova zgradba in prostori 
Gorske reševalne službe – postaje Radovljica v Lescah - so pomemben dokaz 
naših prizadevanj. Potrjujejo dobro sodelovanje naše postaje z radovljiško občino 
in njenimi strokovnimi organizacijami in so obenem tudi nagrada za dobro oprav-
ljanje našega dela. Mislim, da tega uspeha ne bi bilo brez prizadevanja vseh čla-
nov in široke vključitve – po naši stroki – v dogajanja v ožji in širši okolici. 

Že od vsega začetka smo sodelovali pri zimskem pohodu na Stol, sodelujemo 
pri Koflerjevem memorialu v Vratih, v tem letu bomo že desetič organizirali ko-
lesarsko tekmovanje za Karavanški pokal, tekmujemo v turnosmučarskih vzponih 
in spustih v Avstriji, kjer smo navezali dobre prijateljske stike s sodelavci iz Avs-
trije in ltalije, udeležujemo se turnega spusta na tekmi Rally Jezersko, s kolesar-
skim klubom Stol redno sodelujemo v mednarodnem tekmovanju gorskega kole-
sarstva v Završnici, s Policijsko postajo Radovljica in ostalimi v širši okolici so-
delujemo v iskalnih, poizvedovalnih ali reševalnih akcijah, kot postaja GRS or-
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ganizirano sodelujemo s prikaznimi vajami pri predstavitvah dela štabov Civilne 
zaščite, sodelujemo s potapljači in jamarji z Bleda, v sodelovanju z Obrtno zbor-
nico Radovljica smo že dvajsetič popeljali obrtnike Slovenije na Triglav. V pri-
kazni vaji, v preteklem letu, smo se predstavili tudi mednarodni strokovni vojaški 
javnosti v okviru programa »partnerstva za mir« in izvedli medijsko zelo odmev-
no vajo reševanja v Dragi ter prikazali možnosti sodelovanja med GRS in vojsko 
pri reševanju ponesrečencev iz nedostopnih krajev in drugo. Podobne aktivnosti 
bi lahko še našteval in verjetno bi bile zanimive za tujce. V našem kraju pa nas 
tako vsi poznajo! 

Prehodili smo dolgo pot in ponosni smo, da smo jo zmogli. Brez pretiravanja 
lahko pohvalim moštvo naše postaje, prav vsakega med njimi, kot najboljšo reše-
valno ekipo v Sloveniji. V čast mi je, da sem svoje sodelavce spoznal in delam z 
njimi. Novi prostori naj bodo nagrada tudi njim in vzpodbuda za nadaljnje kvali-
tetno premagovanje novih izzivov. 

 
Toni Smolej 
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• Postaja RATEČE 
 
• vodstvo postaje 

 načelnik  Samo CUZNAR (na sliki) 
inštruktor Jože ROŽIČ 
blagajnik Franc KAJŽAR 
tajnik Franc KOŠIR  
gospodar Tomaž Butinar 
gospodar Jure JERŠIN 
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 2 
gorski reševalec 14 
izredni član 1 
zaslužni član 1 
častni član 3 
skupaj 21 

   
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
inštruktor reševalec letalec 1 
pripravnik reševalec letalec 1 
reševalec letalec 2 
vodnik lavinskega psa 1 

 
• abecedni seznam članov 
 
1 BUTINAR Iztok I 
2 BUTINAR Marko  
3 BUTINAR Tomaž  
4 CUZNAR Samo I L H 
5 CUZNAR Toni  
6 JERŠIN Jure I V 
7 KAJŽAR Franc  
8 KOBLAR Gorazd  
9 KOPAVNIK Marko  

10 KOŠIR Franc  
11 KOŠIR Tomaž  

12 LAVTIŽAR Jožef I 
13 MEŽIK Ivan L 
14 MISOTIČ Damjan  
15 MLINAR Janez  
16 ROŽIČ Jože I 
17 ROŽIČ Miha P 
18 SLIVNIK Roman  
19 SLIVNIK Valentin  
20 ŠTRITOF Gaber P 
21 TEMPFER Sašo  
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Naši današnji uspehi, vzponi in tudi padci nas spominjajo na preteklost, ko 
smo začeli organizirano odhajati v gore in pomagati tistim, ki so pomoč najbolj 
potrebovali. Kmalu bo dvesto let od prve dokumentirane nesreče in komaj nekaj 
tednov odkar smo zadnjič pomagali sočloveku v stiski. 

Prva znana reševanja ponesrečenih domačinov segajo v zgodnja leta devet-
najstega stoletja. Takrat so ponesrečencem pomagali domačini, vajeni hoje po 
malo znanem gorskem svetu. Na pomoč ponesrečenim lovcem, gozdarjem, pastir-
jem in drugim, so hiteli mnogi, katerih imena so že davno utonila v pozabo. O 
dogodkih pričajo le skopi podatki, ki govore o prvi znani nesreči, ki se je pripetila 
2. avgusta 1815 pastirju, domačinu, petnajstletnemu Andreju Kavalarju na Koto-
vem sedlu. O nesreči, ko je plaz iz Ponščice 3. marca 1852 zasul tri domačine. Na 
Petra Beneta, Janeza Kavalarja in Janeza Petriča pa je spominjala podoba sredi 
Rateč, ki jo sedaj hrani Triglavski muzej v Mojstrani. 

Od takrat  pa do danes se je marsikaj spremenilo. Reševalci so se žal kar pre-
pogosto vračali s trupli ponesrečenih, s šopkom planinskega cvetja ali rušja v 
poslednje slovo. V gorah nad Planico in Tamarjem je umrlo že blizu šestdeset 
ljudi, ki so jih tako kot tiste, ki so preživeli, gnali v gore različni nagibi. Umirali 
so vsepovsod: na gozdni meji, skoraj na ravnem, kjer marsikdo nesreče niti ne 
zasluti, pa tudi tam kjer se stene s položnih melišč poženejo kvišku. Domačini, 
vajeni hoje v gore, so bili brez dvoma prvi reševalci in tudi velika opora kasnejši 
reševalni ekspediciji skalašev z Jesenic, ki so v tistem času reševali na tem obmo-
čju. 

Domnevamo, da je bila naša postaja Gorske reševalne službe ustanovljena na 
pobudo takratnega prvega moža GRS, v Ratečah rojenega, Uroša Zupančiča. 

Leto 1948 imamo za rojstno leto naše postaje, saj so se takrat zbrali: Franc 
Globočnik, Maks Juvan, Janez Petrič, Andrej Rožič, Janez Makovec in morda še 
kdo. Bili so odlični poznavalci vrhov in brezpotij. Žal niso znana imena petih 
reševalcev iz Rateč, ki so se leta 1946 udeležili prvega povojnega tečaja GRS v 
Krnici. 

Huda nesreča v Špiku, leta 1952, in z njo povezano reševanje je močno priza-
dela in razdvojila gorske reševalce. Takrat so se rateški reševalci, tako kot večina 
reševalcev iz Doline, formalno razšli. Leta 1960, ko so se po znanih dogodkih 
razmere umirile, je Franc Globočnik okoli sebe ponovno zbral reševalno moštvo. 
Žal za to obdobje do leta 1966, ko je mesto načelnika prevzel Marko Butinar, v 
arhivu ni zapisano ničesar. Marko je postajo GRS Rateče uspešno vodil vse do 
leta 1979, ko ga je prav tako uspešno nasledil Jože Rožič, ki je postajo vodil do 
leta 1995. Vodstvo postaje v današnjem času pa je zaupano Samu Cuznarju. 

Skozi različna obdobja so se starejšim reševalcem pridružili mlajši in skupaj 
smo odhajali na reševanja, ki so se vrstila drugo za drugim. Ob pomoči sosednjih 
postaj smo uspešno opravljali svoje poslanstvo. Pri reševanju na našem območju 
je prvikrat sodeloval helikopter 21. maja 1973. Reševalci smo takoj spoznali, 
kakšno razbremenitev pomeni taka pomoč. 

V današnjih dneh naj poleg dobre opremljenosti postaje omenim tudi to, da 
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domači inštruktorji vestno skrbijo za usposobljenost moštva, in kar je najpomem-
bnejše: med seboj smo prijatelji, pomagamo si in lahko bi dejali, da različne gene-
racije prinesejo vsaka svoj del izkušenj in znanja za naš skupen uspeh in varen 
zaključek akcij. Hvaležni smo usodi, da kljub tveganosti našega početja nismo 
zabeležili nesreč. Buške, praske in žulji pa se kmalu zacelijo. 

Ob koncu je prav, da se spomnimo reševalcev, ki so za vedno odšli. Pri Sv. 
Tomažu počiva vsa generacija iz prvega povojnega obdobja. Prekmalu so se jim 
pridružili še mnogi drugi. Vsakdo izmed njih je v svojem času opravil delo, ki jim 
je lahko v ponos in nam v vodilo. 

Naša postaja je v šestem desetletju delovanja in s trenutno zagnanostjo in mla-
dimi močmi se ni bati, da bi pod Poncami zmanjkalo srca in volje pomagati ta-
krat, ko lahko nekomu še vrneš upanje. 

 
Marko Butinar in Franci Košir 
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• Postaja ŠKOFJA LOKA 
 

• vodstvo postaje 
načelnik  Zvone KORENJAK (na sliki) 
inštruktor Aleš MIKLAVČIČ 
zdravnica Alenka HORVAT, dr. 
tajnik Pavle PODOBNIK 
gospodar Igor LANGUS 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 8 
gorski reševalec 19 
izredni član 1 
zaslužni član 2 
skupaj 30 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 3 
miner snežnih plazov 1 
pripravnik reševalec letalec 1 
reševalec letalec 1 
vodnik lavinskega psa 1 
zdravnik reševalec 2 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 ČUFAR Stane  
2 DAJČMAN Borut P 
3 DRNOVŠEK Miran  
4 FRELIH Drago  
5 HARTMAN Roman  
6 HIRŠENFELDER Tone  
7 HORVAT, dr. Alenka P Z 
8 JESENOVEC Franc P 
9 KALAN Jože  

10 KOKALJ Marko  
11 KORDIŠ Jože P 
12 KORENJAK Zvone  
13 KOŠENINA Tomaž  
14 KOVAČIČ Mitja  
15 LANGUS Igor  

 

16 LOGONDER Pavle M 
17 MIHELAČ Andrej P 
18 MIKLAVČIČ Aleš I L 
19 NAHTIGAL Marko V 
20 PEKOLJ Željko P 
21 PETERNEL Simon I 
22 PODOBNIK Pavle I 
23 POTOČNIK Milan  
24 RUPAR, dr. Petra P Z 
25 SOVIČ Darko P 
26 STANONIK Stane  
27 ŠEGULA Pavle  
28 ŠETINA Slavko  
29 ŠTAJER Iztok  
30 TUŠAR Srečo  
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Območje občin Gorenja vas, Škofja Loka, Železniki in Žiri obsega zahodne 
dele Polhograjskega hribovja in Škofjeloško hribovje: Osolnik, Pasjo ravan, Pol-
hovec, Porezen, Črni vrh, Blegoš z okoliškimi gorami in Lubnik. Seže pa še do 
vrhov nad Soriško planino in Ratitovca, se na Dražgoški gori dotakne Jelovice, 
preči Sv. Mohorja ter se s Planice in Križne gore spusti na Sorško polje. Koče in 
poti v teh gorah so na skrbi planinskih društev Gorenja vas, Sovodenj, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri. Planinska dejavnost je tod že od nekdaj zelo živahna; 
poleg domačinov srečamo tudi planince turiste iz vse Slovenije, zlasti pa iz Ljub-
ljane. Privlačijo jih predvsem lepa gorska pokrajina in prijazni ljudje, nenazadnje 
pa tudi različne planinske vezne poti: Loška planinska pot, Pot kurirjev in vezis-
tov NOB, Slovenska transferzala in verjetno še katera. 

 

Škofjeloško hribovje 
 
Razumljivo je, da so se tod že od nekdaj dogajale tudi gorske nesreče. Če je bi-

lo treba, so nekdaj ukrepali reševalci postaj Kranj, Ljubljana, Tolmin in Radovlji-
ca. O nesrečah, ki niso terjale življenja prizadetih in v primerih, ko niso bile pot-
rebne akcije GRS, vemo zelo malo. Na voljo pa so podatki o smrtnih nesrečah, ki 
jih je zbral dr. France Malešič v »Kroniki smrtnih gorskih nesreč v Sloveniji«. Iz 
te je razvidno, da je v letih od 1933 do 1978 na območju gora okrog Škofje Loke 
preminilo 9 oseb, od tega štiri osebe v snežnem plazu, tri osebe med nabiranjem 
planik ter po ena oseba zaradi zdrsa oziroma padca. 

Število ni veliko, zagotovo pa ni točno, saj ni nobenega podatka o ponesreče-
nih drvarjih, lovcih, pastirjih in drugih, ki so izgubili življenja med delom v hri-
bovitem ali gorskem okolju, verjetno je nesreča doletela tudi kakšnega turista, kar 
pa ni bilo javno objavljeno. Tedanje žrtve plazov so umrle med delom, pri plužen-
ju kolovoza in med spravilom lesa, nihče ni preminul kot smučar ali planinec. 

Od konca šestdesetih let se je število gorskih nesreč v slovenskih gorah iz leta 
v leto večalo, GRS je imela vse več dela. Čedalje bolj se je kazala potreba, da se 
tudi v Škofji Loki ustanovi postajo GRS. Obstajali so minimalni pogoji: na voljo 
so bili trije člani – mladi Zvone Korenjak in veterana Srečko Tušar ter Pavle Še-
gula. V PGRS Kranj je bilo nekaj pripravnikov iz Škofje Loke. V PD Škofja Loka 
je deloval uspešen alpinistični odsek, katerega člani bi sčasoma lahko postali člani 
GRS. 
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V soglasju z možnimi ustanovitelji postaje je Komisija za GRS pri PZS obrav-
navala predlog ter na seji dne, 14. novembra 1978, sklenila, da se ustanovi PGRS 
Škofja Loka. Ustanovitev sta podpirala tudi Svet za ljudsko obrambo, varnost in 
družbeno samozaščito tedanje občine Škofja Loka in PD Škofja Loka. Člani sveta 
so se zavedali potrebe po reševalni službi. Ta bi na obsežnem ozemlju z zelo raz-
pršenimi in marsikdaj težko dostopnimi hribovskimi naselji lahko koristno pose-
gla v dogajanje tudi ob naravnih nesrečah. 

Ustanovni občni zbor postaje je bil 8. decembra 1978. Načelnik je postal Zvo-
ne Korenjak. Sredstva za opremo je prek CZ in občinske ZTKO prispevala SO 
Škofja Loka. Opremo smo imeli shranjeno na Postaji milice, vadili smo na Kam-
nitniku in bližnjem Ratitovcu, sestajali pa smo se v prostorih Zdravstvenega do-
ma, v Domu ZB in še kje. Končno smo dobili lepe in funkcionalne prostore z 
garažo v Domu gasilcev na Trati v Škofji Loki, vselej pa so nam bila odprta vrata 
sejne sobe v prostorih Planinskega društva, s katerim postaja odlično sodeluje; 
deležna je tudi administrativnih storitev in pomoči. 

Po treh letih je imela postaja še četrtega člana, Franca Vidica in 14 pripravni-
kov: Jožeta Balona, Tomaža Camleka, Mirana Drnovška, Toneta Hiršenfelderja, 
Boštjana Kekca, Toneta Jankovca, Franca Jesenovca, Igorja Langusa, Franca 
Langerholca, Simona Peternela, Pavleta Podobnika, Staneta Stanonika, Damjana 
Vidmarja ter Mileto Jakovljevića, podoficirja JLA. V njenem okolju so se izšolali 
tudi številni smučarski reševalci, ki so reševali na organiziranih smučiščih na 
Starem vrhu in na Soriški planini ter s tem razbremenili člane postaje. 

Poleg iskalnih, poizvedovalnih in reševalnih akcij vlaga postaja veliko dela v 
obnavljanje in dopolnjevanje znanja ter reševalnih veščin, pri čemer takorekoč ni 
premora. V postaji se je do današnjih dni zvrstilo pet vodnikov lavinskih psov: 
Erfinij Cuder, Miran Drnovšek, Zvone Korenjak, Franc Razdrih in Marko Nahti-
gal. Minerji snežnih plazov so bili: Miran Drnovšek, Simon Peternel in Pavle 
Šegula. Inštruktor je bil prva leta Franc Vidic, kasneje sta to dolžnost prevzela 
Simon Peternel in Pavle Podobnik. Sedaj se je pridružil Aleš Miklavčič, ki je tudi 
postajni reševalec letalec, medtem ko je Roman Hartman reševalec letalec Slo-
venske vojske. 

 
Pavle Šegula 
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• Postaja TOLMIN 
 
• vodstvo postaje 

načelnik  Žarko TRUŠNOVEC (na sliki) 
namestnik Davorin ŽAGAR 
častni načelnik Janko KOREN 
inštruktor Davorin ŽAGAR 
zdravnik Bogomir HUMAR, dr. 
tajnik Marko BOKAN 
gospodar Darko PODGORNIK 

 
• člani 

pripravnik gorski reševalec 9 
gorski reševalec 39 
zaslužni član 4 
častni član 2 
skupaj 54 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 5 
miner snežnih plazov 1 
reševalec letalec 4 
vodnik lavinskega psa 2 
zdravnik reševalec 2 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 ANDLOVIC, dr. Jože Z 
2 BENEDEJČIČ Marko  
3 BIZJAK Matej P 
4 BOKAN Marko V M 
5 BOROVNIK Herman I 
6 BRIC Jernej P 
7 ČOPI Simon  
8 ČUFER Aleksander 
9 ČUFER Ivan I L M 

10 ČUFER Peter  
11 DAKSKOBLER Marko  
12 FON Jordan P 
13 FON Metod 
14 GOLJA Viktor  
15 HUMAR, dr. Bogomir Z 
16 KAPITAN Albin  

17 KAPITAN David P 
18 KAPITAN Jure P 
19 KEMPERLE Cvetko  
20 KENDA Andrej  
21 KNAPIČ Boris  
22 KOCIČ Zoran  
23 KOREN Damijan  
24 KOREN Franc  
25 KOREN Iztok  
26 KOREN Janko  
27 KOREN Peter  
28 KOZOROG Edo  
29 KURINČIČ Simon P 
30 KUSTERLE Albin  
31 LESJAK Miljko  
32 LUKMAN Vlado I L 
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33 MAVRI Silvester P 
34 MEŽNAR Marko  
35 MEŽNAR Peter  
36 PODGORNIK Darko I 
37 POLENČIČ, dr. Aljoša Z 
38 POLJANEC Peter H 
39 POLJANEC ml. Peter P 
40 RAKUŠČEK Jože  
41 RAKUŠČEK Matjaž V 
42 RAKUŠČEK Rado  
43 REJC Ivan  

 

44 RUTAR Ivo  
45 SKRT Alojz V 
46 SKUBIN Vladimir  
47 ŠAVLI Mitja  
48 ŠERBEC Jože  
49 ŠORLI Vlado  
50 TORKAR Ljubo  
51 TRATNIK Aljaž P 
52 TRATNIK Emil  
53 TRUŠNOVEC Žarko L 
54 ŽAGAR Davorin I L 

 
 

Letos praznuje postaja gorske reševalne službe Tolmin 54 let svojega delovan-
ja. Iz zapisnika izrednega občnega zbora tolminske podružnice Planinskega druš-
tva Slovenije (22. september 1946) izvemo, da so za vodjo skupine gorskih reše-
valcev imenovali Janeza Vidmarja. Kratek stavek, "javijo naj se prostovoljci", 
pove vse. Na izrednem občnem zboru tolminske planinske skupine, dne 11. janu-
arja 1948, so se javili kot »dobrovoljci« za gorsko reševalno službo: Janez Vid-
mar, Marjan Viduč in Mirko Fili. Ta datum naj bi bil mejnik dela GRS na Tol-
minskem. Vidmar je v imenu skupine, ki so jo takrat imenovali Reševalno druš-
tvo, na občnem zboru PD ob koncu leta že izrazil zahtevo po nakupu sanitetnega 
materiala. Skupini pa sta se priključila še Jože Munih in Evgen Božič, ki so ju 
nameravali poslati že na prvi tečaj. Vsem petim reševalcem so razdelili tudi že 
prvo osebno opremo (puloverje). Leta 1950 sta bila v odboru zadolžena za GRS 
Milan Fili in dr. Jože Valentinčič. To so bili prvi resnični začetki Gorske reševal-
ne službe na Tolminskem. 

Snežna ujma, februarja 1952. leta na Tolminskem, je pokazala, da je potrebno 
GRS v Tolminu in Kobaridu še bolje organizirati. Skupina GRS pri PD Tolmin se 
je decembra istega leta preimenovala v Postajo GRS Tolmin. Njen prvi načelnik 
je postal izkušeni alpinist Peter Berginc. Postajo GRS v Kobaridu, ki je bila usta-
novljena istočasno, je vodil Janko Koren. 

Odhod načelnikov je povzročil, da je delo obeh postaj začasno zamrlo. Z vrni-
tvijo Petra Berginca v Tolmin je zamisel o obnovitvi dela GRS v letu 1959 pono-
vno oživela. Po prvih dveh uspešnih ustanovnih sestankih in vaji za občinstvo v 
Tolminskih koritih je bil organiziran tečaj za člane GRS na planini Razor. Kobari-
ška in tolminska postaja sta se po sklepu reševalcev iz Tolmina, Kobarida in Pod-
brda združili (izredni občni zbor 16. maja, 1959). Delo je spet oživelo. 

Postajo so v naslednjih letih do danes vodili načelniki: Peter Berginc, Roman 
Rutar, Franc Istenič, Janko Koren in Žarko Trušnovec. V tem obdobju je postaja 
GRS beležila nenehen razvoj, tako v številu reševalcev in njihovi usposobljenosti 
kakor tudi v opremljenosti. Zaradi boljšega obvladovanja terena sta bili leta 1976 
ustanovljeni skupini GRS v Kobaridu in Podbrdu in kasneje še v Idriji.  
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V času svoje več kot pol stoletne dejavnosti so gorski reševalci posredovali v 
preko 280 reševalnih akcijah, pomagali 416 osebam, od teh je bilo 108 poškodo-
vanih, 25 izčrpanih ali bolnih, 90 je bilo smrtnih izidov, v ostalih primerih pa je 
bil izid srečen. Vse pogosteje se dogaja, da gorski reševalci ne pomagajo samo v 
klasičnih gorskih nesrečah. Področje njihovega delovanja se vse bolj širi tudi v 
dolino, saj so kot dobro izurjeno moštvo nepogrešljivi pri raznih prometnih nesre-
čah, nezgodah v zvezi s športno dejavnostjo (letalstvo, kajakaštvo, padalstvo...). 

Resno strokovno delo in neprestana skrb za usposabljanje postavlja GRS ob 
bok drugim podobnim organizacijam. Svojo strokovno usposobljenost so pokazali 
pri samem reševanju in na javnih predstavitvah, zlasti na vajah: Cerkno 96, Soča 
96, Idrijca 97, itd. Postaja GRS sodeluje z Republiško in Regijsko upravo za zaš-
čito in reševanje, Občinskim štabom za civilno zaščito v Tolminu, Kobaridu in 
Idriji ter z območnimi enotami policije. 

Postaja GRS Tolmin je povezana s PD Kobarid in PD Podbrdo. Matična  pos-
taja društva je PD Tolmin. Postaja kadruje svoje člane zlasti iz Soškega AO, s 
katerim tesno sodelujemo. 

   
Janko Koren 

 

Vaja GRS Tolmin pod Vrhom nad Škrbino 
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• Postaja TRŽIČ 
 
• vodstvo postaje 
 načelnik  Matija PERKO (na sliki) 

inštruktor Janez PRIMOŽIČ 
zdravnik Iztok TOMAZIN, dr. 
blagajnik Stanko SOVA 
tajnik Slavko ROŽIČ 
gospodar Elimir ZRIM 
 

• člani 
pripravnik gorski reševalec 7 
gorski reševalec 27 
zaslužni član 15 
skupaj 49 

 
• dodatno usposobljeni člani 

inštruktor GRS 3 
inštruktor reševalec letalec 1 
miner snežnih plazov 2 
pripravnik reševalec letalec 1 
reševalec letalec 1 
zdravnik reševalec 3 
zdravnik reševalec letalec 1 

 
• abecedni seznam članov 
 

1 ANDERLE Aljaž  
2 BELHAR Martin P 
3 BENCE Filip  
4 BERGANT Alojz  
5 FLEŽAR DR. Matjaž P Z 
6 FRANTAR Slavko  
7 GLOBOČNIK Vili  
8 GROHAR Janez  
9 GROS Marjan  

10 HOSTNIK Primož P 
11 JANUŠ Joža  
12 JEKOVEC Dejan  
13 JERMAN Janko M 
14 KAVAR Janez  
15 KAVČIČ Franci  

16 KOS Matjaž  
17 KRALJ Anton I 
18 KRALJ Robert I L H 
19 KRMELJ Janko  
20 KUTIN Milan  
21 LONČAR Janez  
22 MEGLIČ Janko  
23 MEGLIČ Milan  
24 MOČNIK Štefan  
25 PERDAN, dr. Anda Z 
26 PERKO Matija  
27 PRIMOŽIČ Franci  
28 PRIMOŽIČ Janez I 
29 ROŽIČ Janez  
30 ROŽIČ Jože M 
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31 ROŽIČ Ludvik  
32 ROŽIČ Nadislav  
33 ROŽIČ Peter  
34 ROŽIČ Primož P 
35 ROŽIČ Slavko  
36 SOVA Stanko  
37 SREČNIK Dušan  
38 ŠTAMCAR Marjan  
39 ŠTAMCAR Martina  
40 ŠTAMCAR Primož P 

41 ŠTEFE Drago  
42 ŠTEFE Janez  
43 ŠVAB Vinko  
44 TOMAZIN, dr. Iztok  L Z 
45 VOGELNIK Vili  
46 ZAJC Luka P 
47 ZALOKAR Igor  
48 ZRIM Elimir  
49 ŽOHAR Bojan P 

 
 
 

V jubilejnem letu 2002 postaja GRS Tržič praznuje 65-letnico svojega delova-
nja. V vseh letih od ustanovitve 29. marca 1937, je naša postaja aktivno delovala 
v reševanjih, ko je bila poklicana, in v vzgojnem ter organizacijskem delu celotne 
službe GRS. 

v teh letih se je veliko zgodilo. Ob jubilejih ali pomembnih obletnicah običaj-
no potegnemo črto in napravimo analizo preteklega dela. Kaj je tisto, kar je zaz-
namovalo zadnja  leta našega dela, pa seveda težko strnemo v nekaj stavkih. 

Nedvomno je potrebno povedati, da je temelj našega dela pomagati vsem po-
nesrečenim in drugim pomoči potrebnim, kjerkoli na območju našega delovanja. 
Dejstvo je, da že nekaj časa gorski reševalci ne rešujemo samo v gorah, ampak 
tudi drugje, kjer z našo tehniko učinkovito posredujemo pri reševanju.  

V zadnjih letih je tehnološki razvoj korenito posegel tudi na naše področje de-
la, seveda v pozitivnem smislu. Zaradi tega so se skrajšali odzivni časi reševalne-
ga moštva, informacije o nesreči nas dosežejo hitreje. V veliko pomoč nam je 
helikopter, center za obveščanje, sodobna oprema in tudi urejen način delnega 
financiranja našega dela. 

A vendarle smo vsi samo amaterji. Tega dejstva se mogoče premalo zaveda-
mo. Delujemo kot bi bili profesionalci, vsaj v reševanjih. Vse ostale organizacij-
ske zadeve, poslovanje, računovodstvo itd., pa nam povzročajo nemalo težav, saj 
imamo vsi poleg tega svoje službe (srečneži) in družine.  

Postaja GRS Tržič šteje danes 49 članov. To je 15 zaslužnih članov in 34 akti-
vnih članov, kjer je 27 reševalcev in 7 pripravnikov. Posebej smo veseli pod-
mladka, ki prihaja iz alpinističnega odseka. Pomembno je, da so se vsi pripravniki 
aktivno vklopili v delo postaje.  

V zadnjih letih smo za zaslužne člane načrtovali njim primerne aktivnosti in 
jih tudi izvedli. Tako nam uspeva zadržati stike s starejšimi reševalci, oni pa nam 
zaupajo marsikatero svojo izkušnjo.  

Svoje prostore imamo tržiški reševalci na Policijski postaji Tržič, kjer imamo 
svojo pisarno, skladišče, prostor za vozilo in souporabo sejne sobe, kjer imamo 
sestanke. Zelo dobro pa imamo obiskano tudi našo kočo na planini Šija pod Košu-
to, ki jo redno vzdržujemo. 
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Pri reševalnem delu se srečujemo z različnimi situacijami. Rešujemo padle pa-
dalce, zmajarje, planince, plezalce, turiste, onemogle obiskovalce gora, včasih pa 
tudi pogrešane osebe. Temu primerno smo se prilagodili in usposobili z različnimi 
tehnikami. 

Čeprav naša občina ni velika, je območje delovanja zahtevno. Na terenu ima-
mo štiri planinske koče, eno taborniško in dve privatni, ki smo jih opremili z ra-
dijskimi postajami, na naši koči pa je nameščena naprava ''Sapogo''. Člani postaje 
preko vsega leta pregledujejo planinske poti in o stanju poročajo na PD Tržič. Pri 
planinskih kočah pa imamo tudi helipoter za pristanek helikopterja v primeru 
potrebe. 

Dela in usposabljanja, ki ga opravimo vsako leto je veliko, težko je vsega po-
pisati. Najbrž je podobno tudi po drugih postajah. Tarejo pa nas tudi skupni prob-
lemi. 

V prihodnosti mora GRS Slovenije postati bolj odprta organizacija. S sodob-
nimi metodami in oblikami dela bomo lahko medse privabili več mladih članov, 
na katerih moramo graditi razvoj naše humanitarne službe. Zaupanje mladim na 
vseh področjih ter pravočasne in načrtovane menjave na vodilnih mestih v orga-
nih vodstev, bodo prinesle nov polet našemu delu. Današnje razmere niso najbolj-
še, zato storimo korak naprej, drugače nas bo tok časa povozil. Ne ograjujmo se 
od podobnih služb ampak z njimi sodelujmo. Naš cilj je pomagati, reševati, iskati. 
Nihče nikoli ni odklonil pomoči. Nasprotno, reševali smo ponoči, v mrazu, dežju, 
megli; izpostavljamo svoja življenja, zato da bi pomagali.  

V letu 2002, ko reševalci praznujemo 90-letnico organiziranega reševalnega 
dela, želimo tržiški reševalci vsem ostalim članom čim manj reševanj in več uspo-
sabljanja. Želja, ki se težko uresniči, pa vendar.   

 
Matija Perko  
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Kako postati reševalka 
 

Ko se odločiš za sodelovanje pri gorski reševalni službi, imaš zagotovo dober 
motiv za to dejanje, motiv, ki te potem spremlja ves čas. Ponavadi so vodilo gore. 
Vsi reševalci z dušo in za dušo zahajamo v gore. Poleg nas pa je še na tisoče tak-
šnih občudovalcev in ker so gore včasih tudi krute in neizprosne, se marsikdo 
znajde v stiski in potrebuje čim hitrejšo pomoč. V zadnjih letih so se pohodništvo, 
alpinizem, turno smučanje in podobne dejavnosti zelo razmahnile, tako da je temu 
primerno kar dosti nesreč. Ti dejavniki pa so tudi povod za čim boljše usposablja-
nje čim večjega števila reševalcev. 

Letos, v jeseni, bodo minila štiri leta odkar sem prvič prišla na sestanek naše 
postaje. Tam so sedeli sami možakarji, s katerimi sem se sicer že vsa prejšnja leta 
srečevala v gorah, pa vseeno sem potrebovala nekaj časa, da sem se privadila. Zdi 
se mi, da ni ravno ustaljena navada, da pride ženska v takšne vrste razen če ni 
zdravnica. »Babe« pač niso ravno za tako delo, tako vsaj nekateri mislijo. Toda 
nisem prišla med reševalce z namenom dokazovati ravno nasprotno, ampak po 
svojih močeh pomagati ponesrečencem. 

Tako si na začetku še popolni »fazanček« med prekaljenimi gorskimi mački in 
je najbolje, da se hitro učiš in vključiš mednje. Lepo je videti, da so možaki vedno 
dobro razpoloženi in ogreti za vsakršne hece, v prvi vrsti pa tudi pripravljeni ka-
korkoli pomagati. Tako so mi bile tudi zimske in letne vaje naše postaje poleg 
izobraževanja vedno tudi zabava. Spomnim se, da sem na neki vaji v gorskem 
sedežu nesla enega od reševalcev in na ta račun so ostali fantje marsikakšno »kre-
pko razdrli«, tako da smo se smejali še lep čas. Na take stvari pač z veseljem gle-
daš s svetle točke. 

Po vseh vajah, usposabljanjih in reševanjih pa pride čas za izpite iz letne in 
zimske tehnike ter prve pomoči. Po mojem je kar veliko in neprijetno presenečen-
je dejstvo, da boš nekako pet vikendov preživel na usposabljanjih in izpitih. Mar 
ni to malo veliko za današnji svet, ko ni časa niti za stvari, ki bi jih resnično nujno 
moral opraviti?  

Najbolj sta me motila dva vikenda »usklajevanj«, torej čas, ki ga moraš name-
niti za to, da vidiš in slišiš, kaj bo posamezni član izpitne komisije zahteval od 
tebe na izpitu. Če prideš tja z znanjem se ni treba z nikomer usklajevati, če pa 
nimaš pojma, pa zelo hitro opraviš. Jah, pa včasih ti še tega takoj ne povedo. 

No, če opraviš izpite to pomeni, da je tvoje znanje iz tehnike reševanja na rela-
tivno visokem nivoju, ker je na takem nivoju tudi sam izpit. Potem pa se vprašaš, 
če bi v realni situaciji neka ekipa res izgubljala čas za estetske vozle, medtem ko 
bi nekomu življenje viselo na nitki. Jeziš se tudi na improvizirane tehnike reševa-
nja, ker nič ne smeš improvizirati in skupaj s komisijo veš, da ga ni pod soncem 
reševalca, ki bi s sabo v hribe nosil kakih dvajset metrov pomožnih vrvic za veza-
vo nosil. Marsikdo se tudi obregne ob vitel in jeklenico, ki bo po vsej verjetnosti 
še za časa našega življenja postala muzejski eksponat in bo možnost videti le tisto, 
po kateri se bodo iz helikopterja spuščali reševalci letalci. 
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Take in podobne debate smo razpredali skupaj s kolegi ob kakšnem čajčku. 
Najbrž smo mislili, da bo potem kaj boljše, ampak dejstvo je, da moraš izpit opra-
viti v danih pogojih ali pa nič. 

Zelo realna so bila vprašanja pri prvi pomoči. Dejansko velikokrat naletiš na 
primere iz izpitnega vprašalnika. Dejstvo je, da izpit opraviš šele, ko si postavljen 
pred ponesrečenca in resnično ukrepaš čim hitreje in pravilno. 

V času izpita iz zimske tehnike je bilo že pošteno toplo. Zime nam v zadnjih 
letih niso najbolj naklonjene, ampak cepin dobro drži tudi v travi in plazovno 
žolno konec koncev lahko iščeš tudi v kakšni hosti pod Stolom. Torej je bilo rav-
no toliko toplo, da je sneg padel s strehe koče in smo tam delali prerez snežne 
odeje. Tista zaplata snega me je postavila na popravni izpit. V tem času je bila že 
prava pomlad in smo nesrečniki snežne prereze merili že kar na travici sredi 
Kranja. 

Vsekakor moram reči, da najbolje obvladam ravno to temo. Čeprav sem bila 
takrat penasta od jeze (ne vem na koga sem bila pravzaprav jezna), sedaj vidim, 
da mi je popravni izpit zelo koristil. 

Tako sem postala reševalka tudi na papirju. Do tega časa pa sem kljub vsemu 
doživela ogromno lepega, poučnega in zanimivega. Če v vsaki stvari najdeš nekaj 
lepega ti je pač lepo in se veseliš življenja. Ljudje vsak dan kaj rešujemo: svoje 
probleme, probleme drugih, svoj obstoj. Tega smo tako vajeni, da je več kot pot-
rebno reševati tudi človeška življenja. Eni na cestah, drugi v vojnah, mi pa v go-
rah. Upam, da bom lahko marsikomu res pomagala, seveda skupaj z ekipo kole-
gov in z gospo Srečo. 

Martina Štamcar 
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An mal sva plezala 
 

»Članom postaje GRS Tržič . Klic na pomoč iz severnega ostenja Begunjščice. 
Zbor na običajnem mestu« je bil poziv, posredovan po radijski postaji.  

Nahajal sem se na Bistriški planini, kamor smo spremljali malčke iz tržiških 
vrtcev. Imeli so zaključni izlet in podelitev priznanj, ter vse povezano z zabavnim 
programom. Takoj sem potrdil sprejem poziva. Moja prisotnost ni bila več nujna 
in ker je bilo zaradi sobotnega dopoldneva na voljo le malo reševalcev, sem se 
hitro poslovil in po najkrajši poti odhitel v dolino. Pritekel sem do Žegnanega 
studenca, kjer sem takoj dobil prevoz na zborno mesto. Kolegi so že imeli nalože-
no potrebno opremo, pobrali so še mene in odbrzeli smo proti Ljubelju. S teren-
skim vozilom smo se pripeljali do srednje postaje žičnice na Zelenico. Imeli smo 
zelo pomanjkljive podatke o nesreči, zato smo sklenili, da od oskrbnika koče na 
Zelenici skušamo zvedeti kaj več. Natovorili smo si vso potrebno opremo na hrbte 
in vsak s svojimi mislimi odhiteli pomagat. Problem je bil seveda v tem, da nam 
ni bilo znano ne mesto nesreče in ne poškodbe, kakor tudi ne število ponesreče-
nih. Od sprejema poziva se je vse odvijalo tako hitro, da ni bilo časa misliti na to 
kaj nas čaka. Je gora spet zahtevala svoj davek, bomo prišli pravočasno ali pa je 
vse skupaj samo napačno razlaganje prešernega vriska ali blejanje ovc kot klic na 
pomoč? 

Otovorjeni hitimo proti  Zelenici in med potjo prisluškujemo in pogledujemo 
proti Šentanskemu plazu, če bi odkrili kakšen znak o kraju nesreče. Obenem  
začnem razmišljati o možnostih razvoja današnje akcije in pod vplivom okolice se 
mi zbujajo spomini na pretekla doživetja na tem področju. Pot nas vodi po smuči-
šču, kjer že več kot tri desetletja skrbimo za prvo pomoč in transport ponesrečenih 
smučarjev v dolino, tako se na vsakem koraku spomnimo drugega doživetja. Ve-
žejo pa nas tudi spomini na razna smučarska tekmovanja, alpinistične tečaje in 
GRS vaje, ter druženja s prijatelji na raznih gorskih poteh in delovnih akcijah. 

Ropot padajočega kamenja nas ustavi, da se zazremo v pobočje v upanju, da 
ugotovimo kraj nesreče. Žal so gamsi, katerih danes nimamo časa opazovati. Pri 
tem se mi pogled ustavi na grapi, ki je bila pred petindvajsetimi leti usodna za 
mladega planinca. 

Pot nas vodi preko sedla, mimo spominske plošče šestim žrtvam snežnega pla-
zu. Pred skoraj dvema desetletjema smo v nemogočih vremenskih razmerah, brez 
kakršnegakoli razmišljanja, skušali pomagati skupini Iskrašev, zasutih v plazu. V 
štirih dneh naporov nam je uspelo najti in izkopati samo trupla, ter jih transporti-
rati v dolino. Prav blizu, pod Zeleniško špico, pa je plaz zasul, v davnih šestdeset-
ih letih dve srečujoči skupini graničarjev.Večina se je izkopala sama, za dva pa se 
je brezsmiselno patruljiranje tragično končalo.   Prišli smo do koče v upanju, da 
zvemo kaj bolj določenega, a žal oskrbnik ni mogel povedati kaj več. 

Skupina, ki je slišala klic na pomoč, je odšla naprej proti Stolu in ostal je le 
podatek, da se je nekaj zgodilo na območju Šentanskega plazu. Odšli smo proti 
plazu in začeli podrobneje pregledovati področje plazu in vznožja številnih gra-
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pic, ter se počasi vzpenjali proti grebenu. Ko smo prišli že dokaj visoko nad Re-
zarjevo grapo, je Luka našel ponesrečenca v vznožju strme stopnje. Po radiu nas 
je obvestil o najdbi in nas usmeril na mesto nesreče. Medtem sta Slavc in  Janez 
prišla v stik s spremljevalko ponesrečenega in se vzpela do nje. Ker ženska ni bila 
poškodovana, sta ji samo pomagala sestopiti na varno in jo priključila nam. Ostali 
smo s potrebno opremo splezali do ponesrečenca. Zaradi težavnega terena smo 
morali najprej urediti sidrišče in se pripraviti za spust z marinarjem. Naložili smo 
ponesrečenega in pričeli s spuščanjem. Ker je bil teren zelo krušljiv in delno pora-
ščen z rušjem, je bilo potrebno veliko previdnosti in moči, da smo varno prišli do 
mrliča. Zaradi zelo razbrazdanega terena je bilo potrebnih več krajših spustov z 
vrvjo. Medtem sta se nam pridružila reševalca s preživelo in z združenimi močmi 
smo sestopili s ponesrečenim do markirane poti. Na marinarja smo pričvrstili kolo 
in ga odpeljali do srednje postaje ter se z žičnico odpeljali na Ljubelj.  

Ko je zdravnica opravljala potrebne formalnosti, smo po stari navadi reševal-
cev poskrbeli za šopek gorskega cvetja. V razgovoru s preživelo nas je zanimalo, 
kaj se je zgodilo in kaj sta iskala v tem izredno krušljivem ostenju Begunjščice. 
Severna stran Begunjščice je poleti pravi kamnolom, povsem neprimeren za ple-
zanje. 

Odgovor je bil zelo samozavesten in kratek: »An mal sva poplezala. Partner je 
bil dober. Udeležil se je že dveh trekingov.«, je še menila.  Odgovora ne bi ko-
mentiral, ampak naj si vsak sam izoblikuje svoje mnenje! 

Naložili smo opremo in se zatopljeni vsak v svoje misli odpeljali proti domu. 
Po takih reševanjih, ko smo samo pogrebci, nobenemu ni do velikih razpravljanj, 
čeprav se v srečnejših primerih, kar ne moremo raziti. Danes pa pospravimo op-
remo in se molče razidemo.   

Takšno je bilo moje doživljanje in videnje reševanja Cirila Merčuna, 8. rožni-
ka 1996, v severnem ostenju Begunjščice. 

Reševali smo člani GRS Tržič: Luka, Slavc, Janez, Robi, Matjaž, Štefan in Jo-
že. 
 

Jože Rožič  
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Avtorji prispevkov   
   
priimek ime postaja stran 
Brojan Janez Mojstrana 31, 99 
Butinar Marko Rateče 108 
Gričar Klemen Kranjska Gora 89 
Hansel Ljubo Maribor 96 
Hlede Vlado Jesenice 67 
Jamnik Tomaž Kranj 80 
Karničar Drejc Jezersko 72 
Klančar Robert Bohinj 57 
Koren Janko Tolmin 112 
Košir Franci Rateče 108 
Kunstelj Janez Kranjska Gora 87 
Malešič France Kamnik 21, 77 
Mrakič Lado Bovec 60 
Perko Matija Tržič 117 
Peternel Miha Ljubljana 93 
Pogačar  Eva Radovljica 30 
Polajnar  Dušan Mojstrana 38 
Preisinger Davo Kranj 27, 29, 85 
Rožič Jože Tržič 121 
Smolej Toni Radovljica 105 
Šegula  Pavle Škofja Loka 19, 24, 46, 111 
Štamcar Martina Tržič 119 
Telcer Franci Prevalje 102 
Volontar Klemen Jesenice 70 
Zaluberšek  Matej Celje 64 
Žvokelj  Jože Jezersko 74 
   
Avtorji fotografij 
   
Avberšek Ivo Hans Celje 65 
Jerovšek Kostja Kranjska Gora 50, 91 
Kalan Jože Škofja Loka 33 
Kozorogr Edo Tolmin 115 
Kunšič Mirko  7, 24, 26, 36, 54, 62, 71, 100, 106, 124 
Oman Pavel Kranj na ovitku 
Volontar Klemen (arhiv) Jesenice 20, 23, 67, 68, 69 
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