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GORE POZIMI

Vsako leto več reševanj
Gorski reševalci so letos posredovali
že več kot 600-krat

V

nedeljo popoldne je na Tol-

planinske čevlje, gamaše za zaščito pred

ne opreme

vrhu v mestni občini
Kranj snežni plaz zasul dva
planinca. Posredovali so gorski reše-

vdorom

trojček, pojasnjuje strokovni sodelavec

ki ščitijo pred vetrom, mrazom
in vlago ter imajo dobre izolacijske last-

valec Matjaž

valci gorskih reševalnih služb Tržič

nosti. Potrebna je zaščita pred močnim

namenjena grobemu in plazovna sonda

in Kranj, ki so s pomočjo helikopterja
Slovenske vojske in dežurne ekipe gor-

soncem, ne pozabimo niti na rezervna

finemu določanju lege ponesrečenca,

oblačila

plazovna lopata pa hitremu in učinko-

skih reševalcev na Brniku oba rešili

krajši in da je večina planinskih koč

iz plazu in ju prepeljali v dolino. Pla-

zaprta,

ninca se v nesreči nista poškodovala.

tople tekočine in hrane v nahrbtniku.

Nekaj pozneje so morah s pomočjo vo-

Ne pozabimo

stem

snega v

čevlje, kakovostna ob-

lačila,

in na dejstvo,

zaradi

česar

da

je pozimi

dan

potrebujemo več

niti na zemljevid, čelno

Planinske zveze Slovenije in gorski rešeŠerkezi.

"Plazovna žolna je

vitemu izkopavanju, saj je možnost za
preživetje v snežnem plazu največja v
prvih

15

minutah

po

zasutju. Plazov-

moramo vedno uporabljati v

ni trojček

jaškega helikopterja posredovati tudi

svetilko s polnimi baterijami,

prvo

kompletu, saj le celoten omogoča učin-

kranjskogorski gorski reševalci, ki so

pomoč in alu folijo ah veliko črno vrečo

kovito iskanje zasutega v plazu, za kar

na Vitrancu v občini Kranjska Gora na

za zaščito pred podhladitvijo.

pa znova

pomoč

priskočili poškodovanemu tur-

nemu smučarju.

medicinsko

Najprej

tako je obvezen del tehnič-

potrebujemo znanje in izku-

šnje." (epi)

so mu nudili

nato so

pomoč,

Prav

ga s

heli-

kopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vsakega gornika plazovni

Jesenice.
le nekaj zadnjih dogodkov, ko

To je

so morah posredovati gorski reševalci.

Ti

morajo

delo.

sicer iz leta v leto večkrat na

začetka prejšnjega tedna so izpeljali 602 reševalni akciji, od tega 29 s
Do

smrtnim izidom. Lani so v
zabeležili 33 žrtev.
Sneg,

485

akcijah

ki je v minulih dneh pobelil

Slovenijo, v gorah zahteva od obisko-

valcev izkušnje.

Za

obisk

gora pozimi

potrebujemo popolno zimsko opremo
-

cepin,

dereze

in čelado,

ob obisku

vi-

sokogorja tudi plazovni trojček, poudarjajo izkušeni alpinisti, inštruktorji,
gorski reševalci in vodniki PZS. Pred

vsako turo

je

treba

opreme, snežne

preveriti

kamor se odpravljamo,

in odprtost pla-

ninskih koč. Poleg tehnične

opreme

za

hojo v gore pozimi potrebujemo vso

kot za gore v letnih, kopnih
razmerah, dodatno pa še dobre zimske
opremo

%*•

stanje

razmere na območju,

Zasnežene

obiskovalce.

gore

terjajo izkušene
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