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Poročilo o delu komisije za GRS od januarja 2006  
do ustanovnega zbora GRZS 

 
Komisija za gorsko reševalno službo (GRS) je imela v tem obdobju 4 seje. Podkomisije 
so delovale v okviru komisije in sekretariata po programih, sprejetih v letu 2005. Njiho-
va poročila so bila marca na rednem zboru v Poljčah potrjena. 
V začetku leta smo se usklajevali z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(URSZR) in si prizadevali za podpis pogodbe. Ravno tako se je odločalo o dodatnih 
sredstvih za izpeljavo zasedanja IKAR (Internationale Kommission für alpines 
Rettungswesen). Minister za obrambo Karel Erjavec je sprejel sodelovanje kot častni 
predsednik odbora za IKAR, uprava pa je potrdila svoje člane za častni odbor IKAR. 
Realizirani so bili sklepi o 80-urnem tečaju prve pomoči. Na Ministrstvu za zdravje so 
potrdili program tečaja z obljubo, da bomo pridobili tudi ustrezna potrdila. 
Pripraviti in potrditi je bilo treba rebalans planov za leto 2006. 
Predlog je bil, da se na zboru reševalcev ne izpeljejo volitve, saj bodo na ustanovnem 
zboru zveze. Pogovori s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) o ustanovitvi nove zveze gor-
skih reševalcev so potekali na treh sestankih, vendar soglasja oziroma dogovora o sode-
lovanju nismo dosegli. Zbor reševalcev v Poljčah je glasoval o ustanovitvi nove zveze 
gorskih reševalcev. Sprejet je bil sklep, da mora biti ustanovni zbor Gorske reševalne 
zveze Slovenije (GRZS) izpeljan do poletja 2006. Zbor je sprejel tudi sklep, da vodstvo 
kot delovna komisija za izpeljavo ustanovnega zbora to realizira. 
Nadzorni odbor je v svojem poročilu pripomnil, da to še ni bilo izpeljano, čeprav je bil to 
že sklep prejšnjega zbora. 
Imeli smo veliko dela s pripravo dokumentov za ustanovni zbor pa tudi s pridobivanjem 
soglasij novih društev ustanoviteljev GRZS za ustanovni zbor. Na lokalni ravni kljub 
sklepom zbora in komisij postaje niso izpeljale ustanovnih zborov, kar je tudi povzročilo 
zamudo pri ustanovitvi nove zveze. Ob vsem dogajanju smo morali poskrbeti, da osnov-
na naloga – reševanje in drugo operativno delovanje GRS – ni bila ogrožena zaradi 
usklajevanja in ustanavljanja nove zveze. Tik pred ustanovnim zborom je vodstvo PZS 
odvzelo pooblastila načelniku Gorske reševalne službe Slovenije (GRSS). To je bil še 
en dokaz o nestrinjanju z našimi prizadevanji za ustanovitev nove zveze. Delo se je 
kljub temu nadaljevalo. Imenovana je bila komisija za pripravo in izpeljavo kadrovskega 
postopka za volitve v organe nove zveze. 
Poleg vseh teh aktivnosti je bilo prikazano delo GRS – demonstracijska vaja v Dragi za 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS), ministra in generala Slovenske 
vojske (SV). Reševalci so prikaz izvedli s pomočjo plovil SV in policije. 
Komisija za GRS je sprejela sklep, s katerim je potrdila dnevni red ustanovnega zbora. 
Potrjen je bil sklep o pravni poti za pridobivanje soglasja ustanovnih članic. Zaradi 
enotnosti GRS smo želeli, da bi čim več društev in postaj GRS v okviru planinskih 
društev (PD) pristopilo k novi zvezi. 
Da bi se izognili morebitnim zapletom, smo sprejeli sklep o prisotnosti pravne službe na 
ustanovnem zboru. Na zadnji seji delovne skupine za pogajanja s PZS smo še vedno 
skušali doseči dogovor o sporazumni izpeljavi reorganizacije – žal brez uspeha. 
Sklep zbora nas je zavezoval, zato smo postopek nadaljevali. Vsem postajam in 
društvom sta bila pred ustanovnim zborom poslana delovno gradivo in kadrovska lista, 
tik pred zborom pa smo pripravili tudi srečanje članic ustanoviteljic in podpis pogodbe o 
ustanovitvi GRZS. 
Po podpisu pristopnih izjav smo izpolnili pogoje za izpeljavo ustanovnega zbora. 
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O vseh aktivnostih smo redno obveščali URSZR in PZS. Stališče URSZR je bilo, da se 
moramo o obliki organiziranosti odločati sami, da pa mora reševanje potekati nemoteno, 
kot je določeno v pogodbi. PZS do zadnjega ni spremenila svojega stališča in ni 
podpirala teh aktivnosti. Ustanovni zbor GRZS je bil 15. maja v Ribnem pri Bledu. 
 

Toni Smolej, načelnik GRSS  

Reševanje planinke na 
Veliki planini 

Poročilo o delu GRZS po 15. maju 2006 
 
Že dlje časa se je pripravljala reorganizacija Gorske reševalne službe Slovenije, da bi 
postala pravno samostojna in neodvisna ter seveda sprejela temu ustrezno odgovornost. 
Dogovarjanje med predstavniki komisije za GRS in predstavniki PZS ni prineslo dogo-
vorov, sprejemljivih za obe strani. Zato je 12 samostojnih društev GRSS (od skupaj 17 
društev in postaj) 15. maja na ustanovnem občnem zboru v Ribnem pri Bledu ustanovilo 
Gorsko reševalno zvezo Slovenije kot novo organizacijsko obliko gorskih reševalcev 
Slovenije. 
Takoj je sledila vloga na Upravno enoto (UE) Kranj za vpis nove zveze v register druš-
tev. PZS se je vključila v postopek registracije kot stranka v postopku, in sicer ji je UE 
priznala status stranskega udeleženca v postopku. Po nalogu UE smo morali dopolniti 
vlogo in na podlagi ustne obravnave, ki se je je udeležil le naš pravni zastopnik, je bila 3. 
10. 2006 izdana odločba o vpisu GRZS v register društev, ki se vodi pri UE Kranj. Sledil 
je vpis v poslovni in davčni register Republike Slovenije. Odprli smo še transakcijski 
račun pri Gorenjski banki in tako izpolnili osnovne pogoje za delovanje GRZS. Ustrez-
nim državnim organom in institucijam smo poslali informacijo o spremembi organizira-
nosti GRSS. Obveščeni so bili tudi vsi službe in posamezniki, s katerimi GRZS sodeluje. 
Od MORS smo dobili odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju zaščite in reševanja. Po registraciji GRZS je k njej pristopila še Postaja GRS 
pri PD Tolmin, ki jo pravno zastopa predsednica PD. PZS je pri upravnem organu vloži-
la pritožbo zoper registracijo GRZS zaradi bistvene kršitve upravnega postopka. 
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Postaji GRS pri PD Kranj in pri PD Rateče se bosta priključili GRZS v okviru svojih PD 
(pisni izjavi načelnikov postaj). 
Postaja GRS pri PD Mojstrana se bo po novem letu preoblikovala v samostojno društvo, 
katere soustanovitelj bo tudi PD Mojstrana (pisna izjava načelnika). 
Postaja GRS pri PD Kranjska Gora se glede organiziranosti do konca leta še ni odločila 
(pisna izjava načelnika). 
V letu 2006 so člani, organizirani v GRZS, opravili okoli 85 % reševalnega dela, pokriva-
li približno toliko reševalnega območja in združevalo 78 % normativnega števila članst-
va gorskih reševalcev. 
Kljub različnim oblikam organiziranja je treba poudariti enotno dedovanje GRSS na 
vseh področjih: pri reševanju, izobraževanju, preventivi ter delu v organih in komisijah 
GRZS. Nečlanice GRZS niso imele le pravice odločanja na sejah upravnega odbora 
(UO). Do konca leta je bilo financiranje prek PZS nemoteno, saj sta bili z URSZR in 
FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) podpisani tri-
stranski pogodbi z GRS in PZS, katere pravni zastopnik oziroma podpisnik je bil 
predsednik PZS Franci Ekar. Poskrbljeno je bilo tudi za ustrezno predstavitev GRZS pri 
ustreznih institucijah tako organizacijsko kot tudi s praktično predstavitvijo našega dela 
na prikaznih vajah (Tamar, v okviru zasedanja IKAR; Draga, predstavitev delovanja 
GRZS, Odboru za obrambo). Sodelovali smo tudi v projektih URSZR skupaj s sorodnimi 
društvi in organizacijami (mednarodni projekt U-2010, mednarodna vaja INSARAG, 
posvet o reševanju z vrvno tehniko ...). 
Člani UO smo se sestali na 6 rednih sejah in eni izredni seji. V glavnem smo obrav-
navali tekoče delo in problematiko v zvezi z delovanjem nove zveze ter si prizadevali za 
njeno nemoteno delovanje. Izvoljeni so bili predsedniki in člani posameznih komisij in 
sprejetih je bilo nekaj aktov za delovanje zveze (poslovnik o delu UO, pravilnik o 
sistemizaciji delovnih mest). Komisije so delovale po začrtanem planu in izvedle skoraj 
vsa predvidena izobraževanja in srečanja. 
Brez dvoma je izstopala organizacija srečanja reševalnih služb, združenih v IKAR, od 
11. do 15. oktobra v Kranjski Gori. Največja zasluga, da je bilo delovno srečanje prek 
250 udeležencev iz 25 držav tako uspešno, gre organizacijskemu odboru. Zalogaj, ki v 
bodoče ni preveč zaželen. 

Dvig z vitlom v Repovem 
kotu 
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V juniju je Društvo GRS Škofja Loka pri-
pravilo komemoracijo na Okrešlju. 
V decembru smo organizirali srečanje 
gorskih reševalcev veteranov, starih 70 
in več let, na Šmarjetni gori nad Kranjem 
in delovno srečanje Alpe-Adria v Lescah. 
Pripravljena in sprejeta sta bila finančni 
plana za leto 2007 za kandidiranje za 
sredstva FIHO in URSZR. Naša kandida-
tura za FIHO je bila uspešna in ob koncu 
leta je bila že podpisana pogodba o 
sofinanciranju programov in delovanja na 
zvezni in lokalni ravni v vrednosti 
310.822,99 EUR (74.500.000,00 SIT). 
Odnosi in sodelovanje s PZS so verjetno 
na najnižji ravni doslej. Pravna zastopnika 
sta pripravila skupni osnutek predloga o 
sodelovanju in povezovanju že ob koncu 
junija. UO GRZS ga je potrdil na izredni 
seji 19. julija s predpostavko, da sklep ve-
lja, če PZS do 25. avgusta umakne svojo 
vlogo stranskega udeleženca v upravnem 
postopku. 
Uradnega odgovora PZS na ta dokument 
do konca leta nismo prejeli. Tudi mnoge 
operativne zadeve moramo največkrat re-

ševati enostransko, saj od naših sogovornikov težko ali z zamudo pridobivamo mnenja 
ali soglasja. Dokončne ureditve stanja ne gre pričakovati pred zborom reševalcev in 
skupščino PZS v maju 2007. 
Skupno število reševalnih intervencij je bilo leta 2006 nekaj večje kot leta 2005. Ni pa 
bilo izredno težkih in dolgotrajnih intervencij kot leto prej, kakršni sta bili nesreči 
Slovakov v Prisojniku ter Čehov med Luknjo in Doličem. Za vedno nas je zapustilo tudi 
precej kolegov gorskih reševalcev. 
 

Miro Pogačar, predsednik GRZS  
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Poročilo komisije za medicino  
 
Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali že utečene aktivnosti. Izpeljali smo dva 80-urna 
tečaja iz prve pomoči, pomladanskega v Tolminu in jesenskega v Valvazorjevem domu 
pod Stolom. Tako je tečaj v letu 2006 uspešno opravilo 76 članov GRS, torej do sedaj 96 
– skupaj s prvimi tečajniki iz leta 2005. Na sestanku predavateljev in inštruktorjev smo 
kasneje tudi analizirali potek tečajev. Glede na dosedanje izkušnje in mnenje tečajnikov 

Poročilo o delu komisije za vzgojo in tehniko reševanja  
 
Člani komisije so s pomočjo zunanjih sodelavcev opravili vse aktivnosti, ki so bile pred-
videne s programom za leto 2006, in še nekaj dodatnih. 
 

Opravljene dejavnosti po programu iz leta 2005: 
• usklajevalni tečaj iz letne tehnike reševanja v gorah za nove člane GRS, 
• izpiti iz letne tehnike reševanja v gorah za nove člane GRS, 
• seminar za obnavljanje licenc iz letne tehnike reševanja v gorah za inštruktorje 

GRS, 
• priprava in izvedba prikazne vaje stenskega reševanja za udeležence zasedanja 

IKAR, 
• udeležba na zasedanjih IKAR v Kranjski Gori, 
• predstavitev novosti na IKAR v Kranjski Gori – uporaba varovalnega sistema 

grillon v slovenski GRS. 
 

Opravljene dodatne dejavnosti: 
• udeležba dveh članov komisije na Igu na mednarodnem srečanju poklicnih reše-

valnih služb, kjer smo predstavili izobraževanje v GRZS. 
• udeležba dveh članov na petdnevni mednarodni štabni vaji INSARAG 2006 na Igu, 
• udeležba enega člana na predstavitvi Evropskega programa U 2010. 

 
Rado Nadvešnik, predsednik komisije  

Iz naše pretekolosti: Nočno 
reševanje z gorskimi nosili 
mariner v Kočni 
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smo se odločili, da vsebine tečaja ne bomo bistveno spremenili, da je zgornje še primer-
no število tečajnikov 36, da je treba pripraviti oziroma dodelati gradivo za tečaj, da je 
treba natančno opredeliti vsebino posameznih vaj in zapisati potrebno opremo za izved-
bo posamezne vaje ter da je treba privabiti še dodatne sodelavce. 
Jeseni nam je uspelo natisniti zbornik – gradivo za tečaj iz prve pomoči (PP), ki so ga 
nato dobili vsi dosedanji tečajniki, predavatelji in inštruktorji ter bo na voljo tudi vsem 
bodočim tečajnikom. 
Nadaljevali smo prizadevanja za priznanje tečaja pri Ministrstvu za zdravje, vendar se 
žal nadaljuje neučinkovitost uradnih poti. 
Uspešno smo organizirali 14. srečanje zdravnikov GRS Ažmanovi dnevi v Poljčah. 
Tokrat smo predstavili spremembe v GRS, poškodbe zaradi udara strele ter novosti pri 
oživljanju in pri obravnavi bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, z nujnimi 
nevrološkimi in pulmološkimi obolenji. 
Tudi letos smo izpeljali tekmovanje ekip GRS iz prve pomoči. Kot vsakič do sedaj se je 
tudi letos pokazalo, da je osnovni pomen tekmovanja predvsem izobraževanje, druženje 
in razvoj. 
V poletni sezoni nam je uspelo poleg že uveljavljenega dežurstva na Brniku organizirati 
tudi pripravljenost zdravnikov na domu preostale dni v tednu v juliju in avgustu. 
Nemalokrat se je to pokazalo kot zelo koristno. 
2. decembra smo organizirali redni letni seminar iz PP za gorske reševalce v Poljčah. 
Predstavili smo novosti pri oživljanju in uporabo zunanjih avtomatskih defibrilatorjev, 
člani Postaje GRS Tolmin pa so nam prikazali potek zapletene intervencije. Poslušali 
smo predavanji o pieteti do umrlih in o komunikaciji v reševalnem moštvu. 
Nepretrgoma smo izvajali stalne aktivnosti, dogovarjanje in usklajevanje z intenzivno 
komunikacijo po elektronski pošti oziroma po telefonu. Imeli smo šest sestankov pod-
komisije/komisije, dva sestanka zdravnikov letalcev reševalcev ter en sestanek preda-
vateljev in inštruktorjev na tečaju PP. 
Nadaljevali smo osnovno izobraževanje zdravnikov in medicinskih tehnikov iz urgence 
in  nujne medicinske pomoči (NMP) na različnih tečajih (ALS; APLS; ITLS, Urgenca 
Portorož …), opremljanje in načrtovanje. 

Prikazna vaja ob IKAR-ju 
v Kranjski Gori 
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Poročilo o delu podkomisije za letalsko reševanje 
januar–november 2006  

 
Člani podkomisije za letalsko reševanje smo tako kot že leta največ časa in dela name-
nili vzgoji reševalcev letalcev. Tako je bilo v letu 2006 izpeljanih pet usposabljanj s 
pomočjo helikopterja: 6. in 7. aprila za inštruktorje letalskega reševanja, 12. do 15. 
aprila za reševalce letalce, 19. do 22. aprila za reševalce letal, 17. do 20. maja za 
reševalce letalce, 25. do 28. oktobra za reševalce letal, v novembru pa je usposabljanje 
odpadlo (bilo preloženo) zaradi nezimskih razmer. Po vsakem usposabljanju je bilo 
komisiji za GRS poslano poročilo. 
Od 16. do 18. novembra smo izvedli začetniški tečaj za reševalce letalce in pripravnike 
za inštruktorje letalskega reševanja. 
Podkomisija je imela v tem letu tudi tri prikazne vaje o delu GRS s pomočjo helikop-
terja, in to za ministre, Odbor za obrambo in udeležence zasedanja IKAR, ki je bilo v 
Kranjski Gori. 
Poleg štirih rednih sej, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in pripravljali 
gradiva za usposabljanje, smo člani podkomisije delali pri osnutku programa modul c 
zaščite in reševanja z uporabo zrakoplovov, pripravili in natisnili dodatek k letalskemu 
priročniku, sestavili listo dežurstev v poletni sezoni, dali URSZR točne evidence za 
podelitev licenc reševalcem letalcem, ki so izpolnjevali pogoje za to pridobitev, napisali 
navodilo, kaj mora storiti vsak dežurni reševalec letalec na Brniku ob nastopu 
dežurstva, ter se vključili v priprave na zasedanje IKAR. Na zasedanju smo sodelovali 
Brojan, Robič in Kralj. 

Pripravili smo tudi novo navodilo o zdravniških pregledih in obrazec za zdravniško 
spričevalo. 
Zavarovalnica Triglav Maribor nam je donirala avtomatski defibrilator, ki ga je prevzela 
Postaja GRS Mojstrana. Nadaljevali smo tudi  opremljanje postaj in zdravnikov letalcev 
reševalcev z medicinsko opremo. S pomočjo CORSa (Center za obveščanje RS) smo 
zamenjali klicnike vseh zdravnikov letalcev reševalcev in jih reprogramirali. 
Letos je bilo zelo živahno tudi mednarodno sodelovanje. Sodelovali smo na sestankih 
Alpe-Adria februarja v Trbižu in decembra v Lescah. Udeležili smo se prvega srečanja 
zdravnikov Alpe-Adria na Koroškem, ki se je izkazalo za zelo potrebno in zanimivo. 
Udeležili smo se pomladanskega srečanja MedCom IKAR v Švici. Sodelovali smo pri 
organizaciji srečanja IKAR v Kranjski Gori in po svojih močeh pripomogli k uspešnosti 
srečanja. Še posebej intenzivno pa smo sodelovali na sestankih in pri delu medicinske 
komisije. Dejavni smo bili tudi pri projektu U-2010, predvsem na delovnem srečanju 6. 
in 7. decembra 2006. 
Žal nam ni uspelo izpeljati predvidenega tečaja iz dodatnih znanj iz PP za letalce reše-
valce zaradi prezasedenosti terminov. Odločili smo se, da ga bomo izpeljali spomladi 
2007. 
Leto 2006 je bilo zelo dejavno in uspešno, a kljub temu nam je ostalo še kar nekaj 
nedokončanih projektov, ki nam bodo skupaj z novimi idejami narekovali dejavnost v 
prihodnjih letih. 
 

Eva Pogačar, dr. med., predsednica komisije  
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Poročilo komisije za letalsko reševanje 
 
Delo komisije za letalsko reševanje se je pričelo z imenovanjem v jesenskem obdobju. 
Sestava komisije je bila potrjena na seji UO GRZS. Do konca leta 2006 smo imeli eno 
sejo – sklepi so bili realizirani polovično. Pripravili smo osnovo za poslovnik. Članom 
komisije smo razdelili naloge, kot je bilo navedeno v zapisniku. Na letalsko policijsko 
enoto in SV smo naslovili prošnjo za predstavnika v komisiji, vendar še nismo dobili 
odgovorov. Po programu smo v celoti izpeljali začetniški tečaj za reševalce letalce v 
Lescah, teoretični del v predavalnici, praktičnega pa na letališču v Lescah. Delali smo s 
plovili SV in Policije. Organizirana je bila prikazana vaja v Dragi za predstavnike 
vladnega Odbora za obrambo. Naš predstavnik je sodeloval na srečanju Alpe-Adria. 
Zaradi pomanjkanja snega nam ni uspelo izpeljati zimskega dela usposabljanja za 
reševalce letalce. 
Prikazne vaje so ena od možnosti za promocijo naše službe, gotovo pa je to tudi prikaz 
dela, ki ga naša služba opravlja s profesionalnimi ekipami (Policije, SV). Tako kvalitetno 
sodelovanje bi težko našli še kje drugje v Evropi. Vse to je plod dolgoletnega dela in 
sodelovanja tako v teoriji kot tudi v praksi. Prikazne vaje so tudi rezultat sodelovanja z 
URSZR. Tako upravičimo sredstva, ki nam jih država namenja za našo dejavnost. Na 
takšnih vajah se gledalci lahko v živo prepričajo, da je naše delo tudi težko in pogosto 
nevarno, česar se vsi premalo zavedamo. Na vajah, kjer so bili prisotni tudi tuji opazo-
valci, smo promovirali tudi Slovenijo kot alpsko deželo in kot državo, ki ve, kaj pomeni 
reševati v gorah. Udeleženci IKAR 2006 v Kranjski Gori iz tujih držav so potrdili, da na-
ša služba ni nič manj odgovorna kot v najbolj razvitih alpskih deželah. Vse to je potrdi-
tev našega dela in naše vizije ter obenem opozorilo, da nikoli nisi tako dober, da ne bi 
mogel biti še boljši. Zavedamo se, da ni možno preskočiti nobene faze razvoja in vlagan-
ja v to delo. Zahvaljujemo se URSZR za dosedanje sodelovanje in za obete vnaprej, mi 
pa se obvezujemo za nadaljnje izobraževanje novih kadrov, da bomo kos novim izzivom, 
ki jih ni malo. Na teh vajah nam je vedno edino merilo ponesrečenec, kajti le ta nas 
»priganja« pri našem delu tako na tehničnem kot na medicinskem področju. 
 

Toni Smolej, predsednik komisije  

Poročilo komisije za opremo 
 
Osnovna vloga komisije za opremo pri GRZS je opredeljena v starem poslovniku pod-
komisije za opremo, v pripravi pa je tudi osnutek novega. Komisija skrbi za oprem-
ljenost komisij, društev in postaj GRZS z zanesljivo, dobro in sodobno opremo. Skrbi za 
nabavo opreme po planu, ki ga je pripravila skupaj z vsemi komisijami in ga je potrdil 
UO GRZS.  

Kljub temu da je mandat članov podkomisije potekel že v marcu 2006, je morala 
podkomisija nemoteno delovati do novembra, ko je novo vodstvo GRZS določilo in 
izbralo članstvo nove letalske komisije. Ob tem je prišlo tudi do uradne primopredaje z 
novim načelnikom. 
 

Janez Brojan, načelnik podkomisije  
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Poročilo komisije za reševanje iz plazov 
 
V letu 2006 smo izpeljali 

• dneve varstva pred snežnimi plazovi, 
• zimski tečaj vodnikov reševalnih psov GRZS, 
• preizkus znanja vodnikov reševalnih psov, 
• vajo Alpe-Adria in 
• tečaj vodnikov reševalnih psov GRZS – iskanje pogrešanih oseb. 

O vseh nalogah so bila napisana poročila in poslana v administracijo GRZS. Zaradi moje 
daljše službene odsotnosti in kasneje drugih aktivnosti komisija ni izpeljala enodnevne-
ga usposabljanja za iskanje pogrešanih oseb za vodnike reševalnih psov GRZS. Nabava 
opreme je bila realizirana po planu. 
 

Igor Potočnik, načelnik komisije  

Sondiranje v plazu 

V preteklem letu je imela podkomisija 4 sestanke. Do reorganizacije GRS jo je kot v. d. 
načelnika vodil Miha Žumer, namestnik pa je bil Filip Bence. V oktobru 2006 je postal 
načelnik nove komisije Janez Arh. Kljub okoliščinam zaradi reorganizacije in rebalansov 
bo plan nabave opreme v letu 2006 realiziran. Zaradi dvakratnega rebalansa plana 2006 
smo nabavili nekaj opreme manj, kot je bilo planirano za leto 2006. Do konca leta bo 
dobavljena še manjkajoča oprema. 
Sodelovali smo na 54. rednem zasedanju IKAR v Kranjski Gori v oktobru 2006 kot 
organizatorji razstave domačih in svetovnih ponudnikov reševalne opreme. Posebno 
pozornost je komisija namenila pripravi plana za leto 2007. Pripravljali smo ga skupaj z 
drugimi komisijami, posebno s komisijo za vzgojo in izobraževanje. Z dobrim sode-
lovanjem vseh članov komisije pri planiranju, izbiri in nabavi opreme smo, upam, 
upravičili vlogo, ki jo ima naša komisija. Za pomoč se zahvaljujemo tudi drugim 
komisijam in vodstvu GRZS. 
 

Janez Arh, predsednik komisije  
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Poročilo komisije za analize in informiranje  
 
Naloge, opravljene v letu 2006: 
a) Novinarske konference in drugo obveščanje: 
 novinarska konferenca pred poletno sezono 31. maja 2006, 
 novinarska konferenca v sklopu zasedanja IKAR 6. oktobra 2006, 
 novinarska konferenca pred začetkom zimske sezone 29. novembra 2006, 
 drugo informiranje javnosti: Studio ob 17.00 1. avgusta 2006 (Ekar, Pogačar, 

Kosec), 
 članki za različne medije (Mag, PIL, PV, Finance, Gore … ljudje ...). 

b) Obdelava podatkov: 
 projekt SPIN – obveznost do URSZR (elektronski sistem poročanja o interven-

cijah) – je začel delovati 1. januarja 2006; 
 projekt KINFO GRS, nadgradnja SPIN, je popolnoma nadomestil ročno pisanje 

poročil o nesrečah in delno avtomatiziral analitično obdelavo podatkov nesreč, 
tako da imamo stalen pregled stanja nesreč po postajah in za celotno GRS; INFO 
GRS deluje od maja 2006, podatke o nesrečah pa je treba vnesti in zaključiti za 
vse leto 2006 (nekatera društva in postaje morajo to še dokončati); 

 podrobnejša obdelava gorskih nesreč za leto 2005; člani podkomisije smo opra-
vili podrobno analizo podatkov pred izdajo brošure Analiza reševalnega dela 
(analiza vzrokov in posledic, analiza učinkov in kritičnosti); 

 izdaja  
• brošure Analiza nesreč in reševalnega dela, 
• adresarja (Navodila in pomembnejši naslovi GRZS), 
• brošure Opisi nesreč po postajah, 
• Biltena o reševalnem delu, 
• tisk in dotisk propagandnega in preventivnega gradiva za GRS, 
• izdaja Programa aktivnosti za leto 2007, 
• izdaja vizitk za vodstvo GRZS, člane UO in predsednike komisij. 

c) Urejanje spletne strani: obveščanje o trenutnem stanju nesreč in informiranje o po-
membnejših dogodkih, opozorila in novice v GRS. Strežnik smo prenesli na novo 
domeno (grz.si). Trenutno se stran posodablja, v naslednjem letu pa je predvidena 
celovita prenova. 

Spletna stran Gorske reševalne 
zveze Slovenije  
(http://www.grzs.si/) 
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d) Drugo: 
 sodelovanje članov komisije pri izvedbi projekta IKAR 2006 (organizacijske 

naloge pred zasedanjem in po njem); 
 predstavitev GRS v Power Pointu za Odbor za obrambo pri Državnem zboru RS; 
 izdelava finančnih planov komisije in programov aktivnosti; 
 začetek priprav na praznovanje 100-letnice GRS Slovenije; 
 naloge po nalogu načelnika/predsednika (priprava gradiv za sestanke). 

 
Janez Kosec, načelnik podkomisije, in Vladimir Habjan, v. d. predsednika komisije  

Poročilo o dežurstvih zdravnikov GRS na Brniku  
v poletni sezoni 2006 

 
V letošnjem letu je dežurstvo potekalo na enak način in v istih prostorih kot v prejšnjih 
poletjih. Kadrovskih sprememb letos ni bilo. Podobno kot v prejšnjih letih je na količino 
dela vplivalo predvsem vreme. Do 15. junija ni bilo akcij, saj se je zima komaj končala, 
potem je bilo začasno bolj živahno, avgust pa je bil zopet bolj gobarski kot gorniški. 
Planinska sezona se je premaknila v začetek septembra in zato beležimo tedaj dva 
dneva s po štirimi akcijami. V celoti gledano je bilo v letošnji sezoni še najmanj akcij na 
dežurstvo do zdaj. 
 

Število akcij na dežurstvo:  

Število akcij 
Število dni 

Junij Julij Avgust September Skupaj 
Brez akcije 5 6 12 8 31 
Ena akcija 2  8 5 3 18 
Dve akciji 1  2 1  1  5 
Tri akcije 0  2 0  1  3 
Štiri akcije 0  0 0  2  2 
Skupaj akcij 4 18 7 17 45 

Struktura poškodovanih se ni pomemb-
no razlikovala od prejšnjih let. Kar tri 
smrtne primere smo imeli zaradi ver-
jetne koronarne bolezni, pa tudi nekaj 
bolezni, ki so bile lahko predinfarktna 
stanja. 
 

Struktura po diagnozah:  

Diagnoza Število oseb 
Poškodba noge 16 
Poškodba glave 7 
Poškodba roke 1 
Politravma 6 
Poškodba hrbtenice 2 
Poškodba prsnega koša 2 
Lažja bolezen 6 
Težja bolezen 5 
Nepoškodovan 6 
Skupaj 51 
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Po klasifikaciji NACA je razporeditev zelo podobna lanski, le da smo imeli precej več 
mrtvih, zlasti zaradi poškodb.  

Naca 0 Naca 1 Naca 2 Naca 3 Naca 4 Naca 5 Naca 6 Naca 7 

6 4 7 18 6 1 0 9 

Jani Pšenica, sodelavec komisije za medicino GRZS 

Zasedanje skupščine in strokovnih komisij IKAR  
v Kranjski Gori 

 
58. redno zasedanje skupščine IKAR – mednarodne komisije za reševanje v gorah – in 
njegovih štirih strokovnih komisij je za nami. Od 11. do 15. oktobra 2006 so imeli gorski 
reševalci Slovenije po 13 letih ponovno obvezo in čast organizirati ta najvišji vsakoletni 
strokovni in organizacijski zbor, na katerem sodelujejo predstavniki njenih članic, tj. 
gorskoreševalnih organizacij od Aljaske do Japonske. Letos se jih je odzvalo 244, kar je 
največ doslej. 
Članice te svetovne reševalne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, so v Kranjsko 
Goro napotile najstrokovnejše ljudi, ki so skupaj s predstavniki sorodnih raziskovalnih 
inštitucij in medicinskih ustanov tri cele dni neumorno obravnavali razna vprašanja, 
problematiko, izmenjavali izkušnje, sprejemali usmeritve, preizkušali novosti v doktrini 
in opremi. 
Številni strokovni prispevki, predstavljeni udeležencem strokovnih omizij, so predstav-
ljali najnovejša spoznanja v reševalni tehniki, njenem organiziranju in delovanju. Rdeča 
nit vseh pogovorov je bila čim hitrejša in kvalitetnejša pomoč pomoči potrebnim ter 
varnost pri reševalnem delu. Število udeležencev v vseh komisijah je presegalo vso 
dosedanjo prakso. Svoje prispevek smo dodali tudi Slovenci. Ponovno se je pokazala 
velika vrednost odprtega sodelovanja, posredovanja informacij, izkušenj in izmenjavanja 
znanja med sodelujočimi. Le tako sodelovanje, ki omogoča nenehni razvoj reševalne 
doktrine ter se hitro in kvalitetno odziva na nove izzive, omogoča, da so članice IKAR 
lahko uspešne. 
Vedno novi izzivi, ki jih prinašajo reševalne naloge, terjajo tudi različne vrste speciali-
ziranih znanj. Izobraževanje za te potrebe se dosega z dopolnilnim izobraževanjem reše-
valcev s nekajletnim stažem. 
Vsaka komisija si je letos zastavila spet nekaj novih nalog. Najpomembnejša v tehnični 
komisiji je preizkušanje najnovejših vrvi iz izredno odpornih materialov, strokovnjaki za 
plazove bodo preizkusili in primerjali funkcionalnost novih lavinskih žoln, reševalci 
letalci bodo tehniko long-line, ki postaja vse bolj razširjena in nepogrešljiva, podrobno 
opredelili s pravilnikom, zdravniki so si naložili sestavitev cele vrste novih strokovnih 
vodil in smernic. Imenovanih je bilo tudi več delovnih odborov in seveda določenih 
njihovih nalog, da komisij ne bi prehitel čas, kar bi povzročilo še več težav. 
Ob zasedanju IKAR leta 1971 v Bovcu smo goste spraševali, ali je delo slovenske GRS 
strokovno in tehnično primerljivo njihovemu. Pritrdili so nam. Leta 1993 smo na Vršiču 
hoteli demonstrirati našo prakso, pa nam jo je zagodlo vreme. Lani na prikazni vaji v 
Tamarju so vsi brez izjeme izjavili, da je bilo delo slehernega v predstavljenem odlično 
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izvedeno ter strokovno in tehnološko enako njihovemu. To je bilo prijetno slišati iz ust 
reševalcev, ki predstavljajo strokovni vrh v gorskem reševanju z več tisoč akcijami 
letno. 
Delegati so na skupščini sklenili okrepiti informacijsko dejavnost med članstvom, pri-
praviti gradiva, potrebna za izobraževanje gorskih reševalcev, določiti minimalne zahte-
ve, ki jim mora zadoščati izobraževalni program vsake članice, določiti pogoje certifici-
ranja strokovnih nazivov ter zagotoviti razvoj kvalitete vodenja in njegovo kontrolo. O 
tem bo IKAR obvestil tudi vlade svojih članic in pristojne organe Evropske unije. 
Na podlagi izpolnjevanja zahtevnih pogojev je skupščina sprejela tudi 7 novih članic, 
največ naenkrat doslej. Ob koncu zasedanja se je predsednik IKAR Toni Grab v svojem 
imenu in v imenu predsednikov komisij zahvalil organizacijskemu odboru za vzorno 
organizirano in izvedeno zasedanje, kar je bilo za člane odbora zanesljivo zadoščenje za 
skoraj dveletne priprave. Dejal je: »S kvalitetno izvedbo zasedanja ste za slovensko 
GRS, pa tudi za vašo državo zaslužili odlično oceno in opravili najboljšo reklamo.«  
 

Danilo Škerbinek, član predsedstva IKAR 

Nekaj zanimivosti z zasedanja IKAR 2006  
 
Med 11. in 15. 10. je bilo v Kranjski Gori zasedanje IKAR. Predstavniki različnih služb, 
članic IKAR, so pripravili bolj ali manj zanimive prispevke in jih predstavili v besedi in 
sliki. Ker glavna tema zasedanja ni bila določena, so predstavitve zajemale širok spek-
ter delovanja reševalnih služb. Dotaknile so se uporabe specialne opreme in postopkov 
v reševanju, izredno zanimivih reševanj, reševanja iz plazu v Himalaji, začetnih težav na 
novo sprejete članice in še marsičesa. Vsa gradiva so dostopna na uradni strani IKAR 
CISA, zato bom omenil le nekatere zanimive podrobnosti oziroma referate.  
Kar nekaj referatov je govorilo o vedno bolj aktualni temi, ki se tudi sicer pojavlja na 
vseh ravneh in pri vseh službah v EU. Na kratko povedano, povsod se stremi k unifika-
ciji, certifikaciji in standardizaciji izobraževanja, opreme in postopkov. Italijani so izred-
no podrobno predstavili svoj od države potrjeni načrt izobraževanja po stopnjah odgo-
vornosti od pripravnika reševalca do inštruktorja oziroma vodja zelo obsežne interven-

Žičnica; prikazna vaja ob 
IKAR-ju v Kranjski Gori 
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cije na nacionalni ravni. Shematsko so predstavili, kako in v kolikšnem času ter na 
podlagi kakšnega preverjanja lahko kdo napreduje po lestvici znanja in odgovornosti.  
Zanimivo, da je bila tudi reševalna akcija Francozov ob nesreči v plazu v Himalaji pred-
stavljena shematsko. Kako so planirali, kakšne vodje so postavili, na katerih področjih 
vse je bilo treba delovati, da so na koncu uspešno izpeljali zahtevno in dolgotrajno akcijo 
na veliki višini.  
Kot sem omenil, bo EU zahtevala unifikacijo in standardizacijo na vseh področjih, tudi 
pri vzgoji (nekateri profili bodo certificirani), kar pomeni, da bo vsebina znanja vsakega 
profila točno določena in seveda tudi pot do njega. Ravno tako bo standardizirana opre-
ma (v ta namen so že izdani smernice in priporočila EU) in z njo postopki. Da razvoj 
teče v to smer, kažeta tudi nedavni posvet o reševanju z vrvno tehniko na Igu 
(European Union Special Rescue – EUSR), ki smo se ga udeležili tudi predstavniki 
komisije za vzgojo in tehniko reševanja, ter za konec meseca napovedana mednarodna 
reševalna vaja (International Search and Rescue Advisory Group – INSARAG) pod ok-
riljem Združenih narodov, v kateri bomo tudi sodelovali.  
Splošna ugotovitev je bila, da bo EU prinesla spremembe, ki se jim bomo morali podre-
diti, sodelovati pri njih nastajanju ali pa jih preprosto povzeti, ter da bo takšno delo 
zahtevalo profesionalno organiziranost, a kljub temu še lep čas ne bo šlo brez prosto-
voljcev oziroma izurjenih amaterjev. 
 

Naj omenim še nekatere tehnične prispevke. 
V zvezi z reševanjem s stolpov in anten so bile obdelane težave: bližina visoke napetos-
ti, štrleči deli antenskega stolpa, ki zelo ovirajo delo klasičnega ali helikopterskega re-
ševanja, moteča elektromagnetna valovanja, možnost zrušitve … Težava je tudi oprema 
delavcev, ki delajo na takšnih stolpih oziroma antenah, ker ni namenjena dolgotrajnemu 
visenju, in mora biti posredovanje zelo hitro, sicer lahko laže poškodovan delavec pod-
leže poškodbam zaradi visenja. 
Slikovno je bilo predstavljeno reševanje iz ledeniških razpok z reševalnim sedežem in 
nastavljivo opornico (Kendrick Extrication Device – KED). Z uporabo take opornice so 
rešili transport ponesrečenega s poškodovano hrbtenico v navpičnem položaju. 
Zanimivo je bilo predavanje dr. Tomazina. Razmišljal je, koliko mora biti usposobljen 
zdravnik za reševanje v gorah – obvladati plezalske sposobnosti, osnove tehnike reše-
vanja, odgovarjati zase ... Dotaknil se je vprašanja, kaj in koliko nesti s seboj v zdravni-
škem nahrbtniku pri klasičnem reševanju. Teža, trpežnost, kvaliteta, cena! Vedno se 
pojavi vprašanje, ali zdravnika k ponesrečenemu ali obratno (Stay and play? ali Scoop 
and run?). 
Slovenska GRS je predstavila kratek film o različnih možnostih uporabe tehničnega 
pripomočka za samovarovanje reševalcev, imenovanega grillon, pri reševanju. Film smo 
posneli v sodelovanju s komisijo za vzgojo in tehniko reševanja in GRS Kamnik. Na 
delovišču so predstavili, kot vrvno ograjo, pri delu spremljevalca, pri delu z gorskimi 
nosili in reševalnim sedežem in improviziranem reševalnem sedežu ter pri reševanju 
padalcev z dreves. Film je naletel na zelo dober odziv. Tudi v drugih predstavitvah se je 
grillon pojavljal kot pripomoček v raznih tehnikah. 
Zelo poučna je bila analiza obsežne reševalne akcije zasutega v plazu. Oskrbnika planin-
ske postojanke je pri čiščenju snega izpred koče spodnesel plaz. Plazovina je bila sicer 
široka, a ne dolga. Kazalo je, da bo reševalna ekipa našla zasutega zelo hitro. Sodelovalo 
je 120 reševalcev, 5 reševalnih psov in dva helikopterja. Po treh urah intenzivnega 
iskanja so skoraj obupali. Bolj zaradi tega, ker se je zdelo, da zasutega sploh ni v plazo-
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vini, ki so jo preiskali s psi in jo vso presondirali. Ponesrečenemu je uspelo z roko 
doseči stranski hlačni žep in v njem telefon. Pritisnil je ponovni klic, ker je vedel, da je 
nazadnje klical postojanko. Nekako mu je uspelo prepričati reševalce, da iščejo previ-
soko, da jih sicer sliši, a daleč nad seboj. Ko so ga končno našli, so ugotovili, da ga je 
plaz porinil celih 20 m pod nedotaknjeno snežno odejo. Iz primera sledi, da nikoli ne 
smemo obupati (zasuti je mrtev, ko je topel in mrtev) in da ni nujno, da je žrtev na 
vidnem območju plazu. 
Izredno zanimiv je tudi romunski primer. Po neverjetno obilnem sneženju se je približ-
no 2500 m visoko odtrgal plaz izrednih razsežnosti. Ocenili so, da se je premaknilo 2 
milijona kubičnih metrov snega. Zasutih je bilo več ljudi. Vse razen treh so po dolgo-
trajnem iskanju našli s klasičnimi metodami. Na koncu so kopali tudi vzdolžne jarke in 
vodoravno prebadali plazovino. Čeprav do pomladi še vedno niso našli zadnjih treh, so 
vseeno še poskušali. Ker je kazalo, da sneg ne bo odlezel, so se domislili izredno 
nenavadne metode. Iz više ležečega jezerca so napeljali vodo (iz debelejše v vedno 
tanjšo cev) in s curkom dolbli valjaste luknje v sneg do dna. Šele to je obrodilo sadove. 
V tako narejeno vrtino so svetili z močnimi svetilkami in na koncu naleteli na krvave 
madeže zadnje žrtve, ki je bila stlačena pod prosto stoječo skalo. Zato je tudi niso mogli 
zaznati s sondami. 
Podjetje Mammut je pokazalo analizo nesreče oziroma dokazalo vzrok za poškodbo vrvi, 
ki se je pretrgala ob vedno bolj popularnih skokih z visokih mostov. Na videz nepo-
škodovana vrv se je na več mestih skoraj, na enem pa v celoti pretrgala. Zakaj? Dokazali 
so, da je rahlo napeto vrv, ki je tekla vzporedno z ograjo mostu, veter udarjal, na videz 
sicer nepomembno, ob betonski rob ograje mostu in s tem tako prizadel vrv, da je ob 
skrajnem raztezku popustila. Nauk je sicer znan, a se ga le redko držimo. Vrv je izredno 
občutljiva za drgnjenje. Zato ob podobnih dejavnostih, kot je opisana, ob spustu ali dvigu 
po vrvi vedno poskrbimo, da obremenjena vrv ne pride v stik s podlago. Ali jo zaščitimo 
ali pa napravimo tako imenovane »žepe«.  
Naj omenim še predavanje angleškega predstavnika. Obdelal je logistično podporo z 
GPS (Global Positioning System) v iskalni akciji. Podobno kot lani Italijani se tudi 
Angleži zavzemajo za spremljanje reševalca na daljavo, ne da bi ta imel kako delo s tem. 
Reševalec je opremljen z radijsko postajo (RP), ki ima v mikrofonu nameščen spre-
jemnik GPS in z vsakim pritiskom na stikalo oddajnika sporoči v bazo svojo trenutno 
lokacijo. Sicer je bilo na predstavitvi videti vse idealno, vendar se mi zastavljajo vedno 
ista vprašanja. Kaj, če je prenos informacij nemogoč? Reševalec ostane sam, iz baze mu 
ne morejo dajati napotkov ali ga usmerjati proti bazi. Baza mora biti ves čas na slišnem 
dosegu, kar ni vedno mogoče. Kaj, če RP odpove? Reševalec ostane brez navigacije in 
pomoči iz baze. S takim načinom dela lahko operater iz baze usmerja reševalca edino 
ustno. To pomeni, da ga »sprehaja« sem ter tja, dokler ne ugotovi, da je na pravem 
mestu. Navigacija s pomočjo smernega kota in razdalje ni mogoča. Ker taka RP nima 
spominske možnosti, ob prihodu v bazo reševalec ne more »presneti« podatkov, zato 
sta analiza ali nadaljnja priprava nemogoči. Razen za reševanje je takšna naprava popol-
noma neuporabna. Naš cilj pa je, da je reševalec avtonomen, tudi če komunikacija z bazo 
odpove, da se s pomočjo naprave lahko samostojno giblje po območju, ki ga obdeluje, da 
ob vrnitvi njegove podatke lahko pretočimo v skupno bazo podatkov, ki nam služijo za 
analizo in pripravo, ter – ne nepomembno – da lahko vse to dosežemo z opremo, ki jo že 
imamo (RP, notesnikom, GPS), oziroma s programsko opremo, ki je na voljo na pros-
tem trgu in je razmeroma poceni. 
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Na razstavnih prostorih je bilo videti obilico standardne in nove opreme. Zelo zanimiva 
je nova žolna Ortovox S2. Poleg osnovne funkcije ima vgrajen še višinomer, merilnik 
naklona in termometer. Deluje podobno kot GPS, tako da na zaslonu vidimo sebe kot 
iskalca in točko žrtve, ki se ji približujemo. Najdeno napravo lahko začasno izključimo, 
da nas ne moti pri iskanju naslednje žrtve, oziroma jo lahko ponovno vključimo, če 
želimo spet potrditi mesto prve najdbe. Sam sem za sedaj do te naprave še zadržan, saj 
me moti množica dodatnih funkcij na izredno pomembnem pripomočku. Vsi ti dodatki 
namreč porabljajo energijo, ki bi jo sicer nujno potrebovali za osnovni namen. Poleg 
tega moramo za uporabo drugih funkcij napravo sneti s telesa, kar tudi ni najboljše, saj 
smo takrat »neoznačeni«. Model je nujno treba dobiti in preizkusiti v praksi.  
Drug zanimiv pripomoček, ki sem ga omenil že v lanskem poročilu, pa je sistem za 
iskanje z žolno, sondo, sprejemno-oddajno napravo, katere usmerjeni signal, odbit od 
odbojne ploščice v oblačilu zasutega, pokaže, kje je iskani (RECCO) ... Sestavljen je iz 
plošče s senzorjem in oddajno napravo ter komandne omarice. Na daljavo lahko nastavi-
mo, kakšno oddajno napravo bo plošča, zasuta v plazu, simulirala. Kot sem omenil, je 
plošča oziroma senzor občutljiv tudi za dotik sonde, zazna pa tudi vse različice žoln, ki 
so na trgu, tudi RECCO.  
Ponovno pozivam, da komisija za vzgojo ali komisija za plazove kupi en tak komplet, ki 
bi krožil od postaje do postaje (najbolje z inštruktorjem, ki bi obvladal delovanje). Na-
pravo bi lahko z upravljavcem vred posojali tudi drugim skupinam uporabnikov. Za 
preventivo in osveščanje javnosti bi bila to izredno dobra poteza. 
Tokratno zasedanje je bilo dobro pripravljeno in zanimivo. Vse čestitke organizatorjem 
in izvajalcem!  
 

Klemen Volontar, delegat tehnične komisije  

Projekt U-2010 
 
U-2010 je razvojno-raziskovalni projekt Evropske unije, ki obravnava naravne in druge 
nesreče, in sicer se ukvarja z informacijsko podporo pri njih. Eno teh področij je tudi 
reševanje v gorah – torej informacijska podpora reševanja v visokogorju. Slovenija 
sodeluje kot država, ki ima na tem področju dolgo tradicijo, reševanje v našem visoko-
gorju pa običajno poteka na območjih, ki komunikacijsko niso pokrita. 
Decembra 2006 sta nas obiskala dva predstavnika projekta, Martin Dunmore (Univerza 
v Lancastru) in Jeff Haslam predstavnik gorske reševalne službe Cockermouth (SZ 
Velike Britanije). Z naše strani smo se sestanka udeležili Jernej Hudohmet (vodja Re-
gijskega centra za obveščanje (RECO) Kranj), Drejc Karničar (podpredsednik GRZS), 
Eva Pogačar, dr. med., gorska reševalka letalka, Katja Banovec Juroš (URSZR) in 
Darko Bernik (inštruktor GRS). 
Morda je v tem trenutku težko videti smisel in prednosti take podpore, saj smo navaje-
ni na delo z ročnimi radijskimi postajami (tudi GSM-tehnologijo smo hitro vzeli za 
svojo). Nadaljnji razvoj komunikacij pa neizogibno vodi prav v smer celovitih rešitev, ki 
temeljijo na internetnem protokolu (IP). S tega vidika lahko sodelovanje v takem pro-
jektu vidimo kot veliko priložnost. 
Cilj sestanka je bil seznaniti se z našim načinom dela pri gorskem reševanju in na tej 
podlagi postaviti temeljne zahteve, ki jim mora ustrezati informacijska oprema za 
podporo v reševalnih akcijah v visokogorju. 
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Informacijska podpora pri reševanju pomeni zagotoviti možnost prenosa govora, podat-
kov in slik med vsemi udeleženci reševanja: reševalci na terenu, vodjo reševanja ali 
štabom v dolini, centrom za obveščanje in zdravnikom (ali ekipo zdravnikov) v bolnišni-
ci, helikopterjem … 
Glede na dosedanje komuniciranje med akcijo, ki je predvsem govorno in uporablja ra-
dijske povezave (ZARE) ali GSM, projekt U-2010 predvideva popolno informacijsko 
podporo, ki poleg govorne komunikacije omogoča tudi prenos podatkov in slik s 
pomočjo IP. Drugače povedano: poleg govora želimo s kraja nesreče prenašati tudi živo 
sliko in telemetrične podatke oziroma tako govor kot sliko in telemetrične podatke 
bomo obravnavali kot podatke, za prenos pa bomo uporabili IP. 
IP-okolje pomeni, da lahko organizacijo reševanja praktično neomejeno prilagajamo – na 
primer določimo, kdo s kom komunicira, kam gredo podatki o poškodovanem in drugo. 
V praksi to pomeni, da bodo denimo reševalci na terenu komunicirali med sabo, z vodjo 
akcije, zdravnik bo komuniciral z reševalci, vodjo, zdravniki v bolnišnici, ki bodo iz 
bolnišnice spremljali vitalne znake poškodovanega, vodja akcije bo lahko komuniciral s 
centrom in vsemi drugimi. Če se na primer položaj reševalca med iskalno akcijo dalj 
časa ne spremeni, je to lahko znak, da se je reševalec ponesrečil, zato ga vodja akcije 
pokliče in preveri situacijo). 
Seveda taka informacijska podpora z IP zahteva dostop do internetnega omrežja. Ključ-
ni izziv je zato, kako vzpostaviti lokalno omrežje na nekem območju (lokalno povezlji-
vost reševalcev na terenu) in zagotoviti povezavo z mesta nesreče ali pa (v primeru 
iskanja) z nekega območja do točke, kjer se lahko povežemo na internet. Tu je pred-
vsem govor o brezžičnih tehnologijah (WiFi, Wimax), kot alternativa pa bi bila možna 
tudi uporaba omrežij UMTS, GPRS … 
Vse naštete tehnologije že obstajajo in se večinoma v urbanem okolju že dalj časa upo-
rabljajo. Predmet projekta U-2010 pa je zagotoviti povezljivost v internet v okolju, kjer 
taka povezava sicer ni mogoča. Zato je treba razviti opremo, ki bo reševalni ekipi med 
akcijo omogočala postaviti začasno omrežje za omenjeno informacijsko podporo. Posta-
vitev takega omrežja mora biti preprosta in izvedljiva tudi z ljudmi, ki nimajo informacij-
skega znanja. Hkrati oprema reševalcev med akcijo ne sme dodatno obremeniti oziroma 
bodo obremenitve minimalne. 
Del zahtev za komunikacijsko opremo so za potrebe reševanja v Veliki Britaniji že dolo-
čili. Med predstavitvijo smo ugotovili, da je v organizaciji in izvedbi reševalne akcije v 
Veliki Britaniji in Sloveniji kar nekaj razlik. Najpomembnejši sta, da pri nas večinoma 
uporabljamo helikopter (v VB le izjemoma), akcija pa je pri nas vodena v okviru postaje 
in RECO služi kot podpora (v VB vse vodijo iz centra). Nekatere zahteve, ki smo jih 
zato določili in bi jim morala komunikacijska oprema ustrezati za reševanje v 
visokogorju, so: 

• vsa oprema mora delovati pri ekstremnih temperaturnih razmerah z avtonomijo 
minimalno 4 ure; 

• oprema, ki jo nosi reševalec na terenu, ne sme biti težja od sedanje radijske 
postaje; 

• mobilna oprema za vzpostavitev omrežja (usmerjevalniki, vozlišča …) ne sme biti 
težja od 2 kg; 

• oprema mora biti preprosta za uporabo (ne sme terjati prevelikega znanja in ne 
posebne izurjenosti); 

• oprema mora biti samonastavljiva (na primer samodejni preklop na alternativno 
omrežje ob izgubi primarnega). 
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Reševalne akcije Postaje GRS Mojstrana 24. junija 2006  
 
Na območju Postaje GRS Mojstrana so bile v soboto, 24. junija 2006, tri reševalne ak-
cije. Ob 12. uri je RECO Kranj sporočil dežurnemu v postaji Klavdiju Mlekužu, da so 
slišali klice na pomoč iz ozebnika med Malim in Velikim Rokavom. Na pomoč pone-
srečenim je z Brnika odletela posadka letalske policijske enote z dežurno ekipo, ki smo 
se ji pridružili tudi reševalci iz Mojstrane. Ker zaradi megle ni bilo mogoče pristati v 
bližini mesta nesreče, smo reševalci morali 500 višinskih metrov opravili peš. Prav tako 
je potem potekal prevoz ponesrečencev s helikopterjem z različnih krajev, do koder je 
helikopter lahko priletel, do tja pa smo ponesrečene prepeljali na klasični način. Za 
dodatno pomoč smo prosili tudi člane Postaje GRS Kranjska Gora, ki so se zbrali na 
zbornem mestu v Mojstrani. 
Med potekom prve akcije je okoli 15. ure prišel ponovni klic na pomoč iz severne stene 
Velikega Draškega vrha. Nekaj raztežajev pod vrhom gore je plezalec padel in se poš-
kodoval. Ker smo pri prvi akciji imeli težave z meglo, smo se odločili, da Mojstrančani 
ostanemo v tej akciji, reševalci iz Kranjske Gore pa prevzamejo reševanje v Draškem 

Reševanje v Rokavih  

Poleg teh zahtev smo določili tudi zahteve glede aplikacij, varnosti podatkov, zanes-
ljivosti … 
Razvoj te opreme že poteka (proizvajalec CISCO Systems), po informacijah, ki smo jih 
dobili, so izdelani že tudi prvi delujoči prototipi opreme, ki pa zaenkrat tako po teži kot 
po uporabnosti še niso ustrezni. Vendar je treba poudariti, da je to šele prva generacija 
opreme in da v naslednjih letih lahko pričakujemo ustreznejšo. Tako naj bi po zagoto-
vilu Dunmora že v letu 2008 pričeli preizkušanje v praksi. 
 

Darko Bernik, član Komisije za vzgojo in tehniko reševanja 
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vrhu. V akcijo smo dodatno vpoklicali še helikopter 15. helikopterskega bataljona SV. 
Ob ogledu kraja nesreče iz helikopterja so ugotovili, da bodo potrebovali teleskopsko 
palico, s pomočjo katere bi reševalec letalec lahko prišel do ponesrečenega. Teleskop-
sko palico so imeli le v helikopterju LPE in so jo posodili posadki 15. helikopterskega 
bataljona SV. Z njeno pomočjo je zdravniku reševalcu letalcu Juriju Gorjancu uspelo 
rešiti ponesrečenega alpinista, nato pa reševalcu letalcu Andreju Robiču še soplezalca. 
Okrog 17. ure je bil dežurni reševalec obveščen o tretji reševalni akciji. Nad Dovjem je 
padel fant približno 50 m po strmem pobočju. Na kraj nesreče smo odhiteli reševalci z 
vozilom GRS in NMP z Jesenic. 
Do 20. ure so bile vse akcije zaključene. Ponesrečeni so bili prepeljani v bolnico na 
Jesenice, mrtva pa na Blejsko Dobravo. 
Člani postaje GRS Mojstrana se zahvaljujemo za vso pomoč in prispevek pri izvedbi 
reševalnih akcij. Učinkovito sodelovanje med člani helikopterskih posadk in vsemi 
reševalnimi skupinami je omogočilo tekoče reševanje. Poškodovanim želimo hitro 
okrevanje. 
 

Klavdij Mlekuž, vodja reševanja, in Dušan Polajnar, načelnik Postaje GRS Mojstrana  

Iskalna akcija GRS Tolmin 22. julija 2006  
  

• 11.50  padec padalca (po podatkih z GPS). 
• 16.15  padalec poklical kolega in sporočil, da 

 je poškodovan (na območju Tolminskih 
 Ravn). Vmes nezavesten? Po klicu ni 
 bil več dosegljiv! 

• 16.30  obveščena Postaja GRS Tolmin (načel-
 nik). 

• 16.45  odhod reševalcev s postaje v Ravne, 
 kamor so prišli tudi kolegi pogrešane-
 ga, preverjanje, kdo je padalec, ki je pristal v Ravnah in ga je domačin 
 odpeljal v Tolmin (da gre za dva padalca ugotovili ob približno 18.00!), 
 iskanje v smeri Ravne–Planina Razor, po soteski Zadlaščice (Ravne–
 Perbla), pregled z daljnogledom s Planine Razor, iskanje s helikopter-
 sko enoto SV … 

• 19.30  pogrešanega našli pod Žunhom, čakanje na odločitev preiskovalnega 
 sodnika, nato namestitev v UT 2000 in dvig na cesto. 

• 21.15  predan pogrebni službi Komunale Tolmin.  

 

Čas 
Obv. 
GRS 

Kraj Dogodek Oseba Reševanje 

11.50 16.30 Perbla–Žunh 
600 m 

Padec z glavnim 
padalom na 
senožet 

V. P. – 
Celje, SLO 

Iskalna akcija – 
našli mrtvega 
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Ugotovitve 
• Padalske nesreče naraščajo ... 
• Tudi v visokogorju ... 
• Velja jih vzeti resno ... 
• Pri iskalnih akcijah obvestiti vsaj lokalni radio ... 
• Sorodniki ponesrečenih padalcev! 

Dr. Bogo Humar, Miljko Lesjak, Simon Čopi, Žarko Trušnovec  

14.00 14.05 Vrh Bače 
800 m 

Padec z rezervo 
na drevesa 

NN – Poljska Reševanje z dreve-
sa – nepoškodovan 

14.30 14.35 Kuk 
600 m 

Pristanek z 
rezervo 

NN – Poljska - 

14.35 14.35 Kuk 
600 m 

Pristanek z 
rezervo 

NN – Poljska - 

15.20 15.30 Kobla 
1000 m 

Padec z rezervo 
na drevesa 

T. W. – Poljska Reševanje z dreve-
sa – nepoškodovan 

15.30 15.30 Kacenpoh 
500 m 

Pristanek z 
rezervo 

NN –Poljska - 

16.00 16.40 Tolm. Ravne 
900 m 

Neplaniran 
pristanek 

NN – 
Železniki, SLO 

- 
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Koliko bi nas še tvegalo, če za to ne bi nihče vedel? 
 

Najprej naj ponovim, kar sicer vemo že vsi, a kaže, da nam še vedno ne pride povsem 
do živega. V Sloveniji je več kakor 7000 kilometrov markiranih planinskih poti. Za vse 
gorske skupine, od najpomembnejših do najnižjih in najmanjših, obstajajo kvalitetni pla-
ninski vodniki in zemljevidi, ki v veliki večini izhajajo v okviru Planinske zveze 
Slovenije. Možnosti za izlete in ture po naših gorah so neizčrpne. Nobeden od nas ne 
more in ne utegne prehoditi vsega, kar nam je na razpolago. Tudi najbolj vztrajni potre-
bujejo več sezon, da spoznajo vsaj glavne poti in vrhove. 
 

Vendar smo dolinske navade in življenje v naglici začeli prenašati tudi v gore. Že pred 
leti se je začelo govoriti, kaj pomeni »hitra hrana – hitro planinstvo«. Pojavi v zvezi s 
tem pa se očitno stopnjujejo, na kar nas opozarjajo nesreče v minulem letu. 
 

Hoja po brezpotjihHoja po brezpotjihHoja po brezpotjih   je bila sicer priljubljena že nekdaj, vendar bolj kot izjema. Sedaj 
pa je vedno več posameznikov in skupin, celo organiziranih, ki cenijo le še takšne izle-
te. Vedno več je pretiranega spodbujanja in zagovarjanja samo takšnih ciljev. Opozar-
janje, da to ni varno, je deležno očitkov in celo posmeha. Pisci vodnikov so v svojih 
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delih že zapisali, da pravzaprav ni lahkih, ne-
napornih in orientacijsko nezahtevnih brez-
potij. Še posebno to opozorilo velja za hojo po 
njih v sestopu. Pa vendar je vedno več izletni-
kov in planincev, ki obiskujejo samo še brez-
potja ali pa se po njih celo vračajo, ne da bi jih 
sploh poznali. 
 

Hojo po službi oziroma popoldneHojo po službi oziroma popoldneHojo po službi oziroma popoldne   goji 
vedno več obiskovalcev, ki skušajo v kratkem 
času prehoditi ali celo preteči kar največ. 
Zanašajo se na dobro svetilko, orientiranje po 

satelitu in seveda mobitel, s katerim bodo poklicali pomoč, če bo potrebno (ker je za 
gorske reševalce samoumevno, da radi hodijo zdoma sredi noči). Svoja doživetja potem 
objavljajo vsepovsod, od časnikov in revij do interneta. Ne gre vedno za izkušene, am-
pak marsikdaj skoraj za začetnike. Seveda lahko tukaj ponovimo vse nasvete in opozo-
rila o nevarnostih takšnega tveganja. Vendar bo prav, če se najprej vsi skupaj povpra-
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V Repovem kotu  

Izdala:  Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, Kranj 
Pripravila:  KINFO – Vladimir Habjan, Pavle Podobnik in France Malešič 
Lektoriranje: Mojca Luštrek 
Foto: Arhiv GRZS, arhiv Društva GRS Kamnik, Postaje GRS Mojstrana in Postaje GRS Tolmin 
Oblikovanje:  Emil Pevec 
Tisk:  Tiskarna Ravnikar, Domžale 
 

Februar 2007  

šamo: Koliko nas bi še hodilo in pleza-
lo na takšen način, če za naše »uspehe 
in podvige« ne bi nihče vedel? 
 

Nasveti in samohvale po interNasveti in samohvale po interNasveti in samohvale po inter---
netunetunetu   kar dežujejo. Dogaja se, da takš-
ni ali drugačni neznani poznavalci in 
strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja 
popolnoma neznanih ljudi, ki so očitno 
začetniki ali le sprehajalci. Svetujejo 
jim vse mogoče cilje, tudi takšne, ki 
jih sami komaj poznajo. Objavljajo ne-
popolne in zanikrne opise poti, ki so 
jih prehodili samo enkrat in niti sami 
ne vedo, da so imeli srečo. Če kdo 
opozori na nevarnosti, je deležen gra-
je in protestov, češ da tako hudo pa 
spet ni in da je tisti, ki svari, pravza-
prav egoist, ker drugim ne privošči 
lepega izleta. Zato se marsikdo s sva-
rilom ne oglasi več. 
 

Slovenski obiskovalci gora sicer nismo 
dosti drugačni od drugih. Le težko nas 
je prepričati, da ne bi delali po svoje. 
Prepričani smo, da je hoja v gore ne-
kakšen »naredi si sam«, pri čemer hočemo imeti svoj mir. Tako naredimo vse drugo, 
samo da nam ni treba kupiti planinskega vodnika in zemljevida ali se vsaj temeljito 
poučiti o cilju. Vsa opozorila jemljemo kot prepovedi in ovire, zato jih razumemo, kot da 
nam pravzaprav očitajo bojazljivost. Potem postane celo to za nas spodbuda, da rinemo 
v težave. 
 

Goram se ne mudiGoram se ne mudiGoram se ne mudi   in nas bodo vedno počakale. Prej ali slej bomo dosegli vse svoje 
cilje, celo marsikateri glavni zadetek. Le srečko si moramo najprej priskrbeti. Čisto 
preprosto – telesno in duševno se temeljito pripravimo, poskrbimo za primerno 
opremo, pogledamo v planinski vodnik in na zemljevid in ju vzamemo s seboj. 
Priključimo se izkušenim planincem ali pa planinskim ali gorskim vodnikom. 
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