
Dežurstvo za helikoptersko reševanje v gorah 2017 
 
 
Kot že vrsto let, je tudi letos že steklo dežurstvo ekip za helikoptersko reševanje v 
gorah. Dežurstvo se je začelo z 2. junijem 2017 in se bo končalo 1. oktobra 2017, 
skupaj bo trajalo 91 dni. Dežurstvo poteka junija in septembra od petka do nedelje, 
medtem ko v najbolj obremenjenih mesecih julij in avgust vse dni v tednu. 
 
V dežurstvo so poleg visoko usposobljenih posadk helikopterjev vključeni reševalci 
letalci in zdravniki letalci GRZS ter policist letalec iz gorske enote Policije, skratka 
tisti, ki so uspešno opravili vsa predpisana usposabljanja in s tem pridobili dovoljenje 
(licenco) za samostojno delo s pomočjo helikopterja, ki se podaljšuje vsako leto. 
 
Z dežurstvom dosežemo zelo hitre odzivne čase, saj vemo, da v hujših primerih 
vedno odločajo minute, hkrati pa je ta način delovanja, ko ni potrebno pobiranje 
reševalcev in zdravnikov po terenu, tudi cenejši. 
 
V času dežurstva ekipe vsako leto opravijo okoli 140 reševanj, kar je več kot tretjina 
vseh intervencij v letu. Največ intervencij se opravi ob sobotah in nedeljah. Vsako 
leto je več intervencij zaradi bolezenskih stanj in reševanja nepoškodovanih, ki 
zaidejo z označenih poti malo po svoje in tako ne najdejo varnega izhoda iz težav. Z 
njihovim reševanjem nastajajo stroški, ekipe pa niso na voljo za intervencije, ko je 
mogoče nekdo zaradi poškodbe ali bolezni resnično življensko ogrožen. 
 
Prav zaradi teh in obiskovalcev gora, ki s svojo prisotnostjo gore podcenjujejo bodisi 
zaradi neznanja, nepripravljenosti ali neprimerne opremljenosti, bomo policisti gorske 
enote Policije tudi letos po že izdelanem načrtu prisotni na planinskih poteh in takšne 
obiskovalce opozarjali na nevarnosti in malomarno ravnanje. 
 
Vsi, ki bi pri načrtovanih turah v gore prišli v težave ali naleteli na koga, ki potrebuje 
pomoč, naj pokličejo na interventno številko 112 in sporočijo, za kakšno poškodbo ali 
težavo gre, koliko je poškodovanih, čim bolj točen kraj ter kakšno je vreme na kraju. 
Poškodovanega se ne pusti samega, zaščiti se ga pred vremenskimi vplivi (sonce, 
mraz, veter, dež) in pred nadaljnjimi poškodbami (padec, padajoče kamenje). Ob 
prihodu reševalne ekipe na kraj, predvsem ko je v reševanje vključen helikopter, naj 
vsi, ki so v bližini nesreče, ostanejo mirni, se ne gibajo ali poskušajo pomagati, 
opremo naj imajo v nahrbtnikih, da jim jo piš vetra, ki ga povzroča helikopter, ne 
odpihne. 
 
Ponovno pa opozarjamo vse pohodnike, da helikopterju ne mahajo, saj ekipa v 
helikopterju ne ve, ali nakazujejo, da potrebujejo pomoč, ali mahajo v pozdrav. Tako 
bo za poškodovanega pomoč hitra in uspešna, za vse ostale pa brez nevšečnosti ali 
celo poškodb. 
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