
V gore nikdar »kar tako - malo na sprehod« 
Pomen priprave na turo in kakšne so lahko posledice, če to zanemarimo. 
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Reševanje planinca v Kamniški Bistrici 
 

Septembra smo pozno zvečer preko centra za 
obveščanje dobili klic občana, ki nas je prosil za pomoč 
pri sestopu s težko prehodnega terena.  
Povedal je: »Popoldne sem s parkirišča pri Domu v 
Kamniški Bistrici odšel v gozd na sprehod, zdaj pa sem 
na mestu, od koder se ne morem in ne znam vrniti«. 



Razen tega, da vidi luč v dolini, nam o svoji lokaciji in 
kako je do nje prišel, ni znal povedati skoraj nič, 
oziroma so bili podatki, ki nam jih je sporočil smiselno 
ne povezljivi.  
Na srečo je imel s seboj GPS in na osnovi koordinat, ki 
nam jih je sporočil, smo ugotovili, da se nahaja na 
zahodnem pobočju Črnega vrha, na višini preko 900 m. 

 



 

Reševalci smo se odpeljali do spodnje postaje tovorne 
žičnice za Kamniško sedlo in od tam locirali mesto, ker 
je obtičal. Sledila je zahtevna nočna intervencija, v 
kateri smo »sprehajalca« varno pospremili v dolino.  

 
 







Občan za opravljen sprehod ni bil ne psihično ne fizično 
pripravljen,  gibal se je po terenu, ki mu je bil 
popolnoma neznan, bil za ta teren neprimerno 
opremljen, skratka prekršil je skoraj vsa pravila varne 
hoje v gore. V nizu vseh storjenih napak je bila edina 
pravilna odločitev, da je poklical na pomoč.  
Seveda je imel srečo, da je mesto, kjer je obtičal, dobro 
pokrito z GSM signalom. Kaj, če ne bi bilo? 

 
 
 







Zdrs planinke v dolini Kamniške Bele 
 

Tretjo januarsko nedeljo zvečer, smo gorski reševalci 
Društva GRS Kamnik zaključili prvo intervencijo v letu 
2011. Žal tragično. Ponesrečenka je bila prva letošnja 
smrtna žrtev v gorah.  
Vse skupaj se je začelo pred drugo uro popoldne, ko sta 
se planinca odpravila po Dolini Kamniške Bele proti 
Presedlaju. Nekje pri slapu Orglice sta obrnila, prečila 
strugo Kamniške Bele in se začela vračati po njenem 
desnem bregu. V brezpotju Kozjega hrbta je planinka 
zdrsnila in se nezavestna ter hudo poškodovana ustavila 
dobrih petdeset metrov nižje ob strugi Bele.  
 





Sopotnik je klical na pomoč, za katero smo bili aktivirani 
kamniški gorski reševalci. Na kraj nesreče je odšla 
predhodnica, za pomoč je bil zaprošen helikopter 
Slovenske vojske, zaradi bojazni, da ga bo prehitela noč,  
se je na intervencijo odpravila skupina reševalcev z vso 
opremo za klasično reševanje.  
K sreči je dolžina dneva še dopuščala reševanje s 
pomočjo helikopterja. Ponesrečenka je bila v 
najkrajšem možnem času prepeljana v ljubljanski 
Klinični center, vendar je zaradi hudih poškodb med 
prevozom umrla. 
 







Težko je najti razlago, zakaj sta se planinca vračala po 
zelo zahtevnem brezpotju, lučaj stran od dobro uhojene 
markirane poti.  
Nesrečni dogodek je nova potrditev, da se prijeten 
popoldanski sprehod v hipu lahko spremeni v hudo 
tragedijo. Planinci naj ne zahajajo v brezpotja, razen v 
primeru, ko so za to usposobljeni, izkušeni in jih dobro 
poznajo,predvsem pa se je treba na vsako turo dobro 
pripraviti. 

 







Če hočemo, da bo pot v gore varna in 
prijetna, se moramo na vsako turo 

dobro pripraviti! 
  

        Hvala za pozornost. 


