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UVODNIK

Sto let pomoči v stiski

Vladimir Habjan

Šestnajstega junija, ob osrednji slovenski proslavi stoletnice 
organiziranega gorskega reševanja, je bilo v Kranjski Gori res nepozabno. 
Ko sem spremljal povorko reševalk in reševalcev, vodnikov lavinskih psov, 
reševalcev letalcev, reševalcev letalcev zdravnikov, inštruktorjev, pripadnikov 
gorskih reševalcev v opremi starodobnikov, jamskih reševalcev, pripadnikov 
civilne zaščite, gorskih reševalcev iz tujine, policistov, vojakov in drugih 
povabljenih ter ob tem sledil vznesenemu odzivu občinstva, so mi šle v 
nekem trenutku prav dlake pokonci. Topel odziv, tako otrok kot množice 
odraslih, spodbujajoči klici odobravanja, glasni vzkliki vzpodbud in vzneseno 
ploskanje so bili tako prisrčni, da sem nenadoma tudi sam na glas zavriskal. 
Šlo je za preprosto veselje, ki smo ga delili vsi tam prisotni. Tu ni bilo prav nič 
zlaganega, pač pa je šlo za pristno človeško navdušenje. 

Navdušenje pa je bilo brati tudi na obrazih in v očeh reševalk in 
reševalcev. In tudi ponos. Res je, tega, kar počnemo, se nam ni treba sramovati, 
prej nasprotno. To, kar izvajamo v gorah, je v teh časih gotovo za zgled. Zdi se, 
kot da smo se vsi skupaj zavedali, da je bilo v tem dnevu združeno vse tisto, kar 
smo sami, predvsem pa v dolgih letih vsi naši predhodniki, opravili dobrega 
za druge. Ker v tem je pravo bistvo naše dejavnosti: da pomagaš drugemu, 
ki je v stiski, pri čemer niti ni pomembno, zaradi česa se je kdo izgubil ali se 
ponesrečil, pač pa le, da v gorah zgolj potrebuje našo pomoč. To sta glavna 
misel in srž dejavnosti, ki nas družita danes in sta spodbujali tisoče naših 
predhodnikov, da so se brez obotavljanja v kakršnih koli razmerah odpravili 
v gore na pomoč. 

V času priprav na slovesnosti ob stoletnici smo se vprašali, koliko javnost 
našo dejavnost sploh pozna. To je bil razlog, da smo pred štirimi leti zastavili 
projekt – s knjigo približati dejavnost gorskega reševanja ljudem, bralcem, 
javnosti. Delo je bilo trdo, zahtevno in naporno. O tematiki smo razpravljali 
poglobljeno in pred vami je 280 strani debela knjiga, o kateri pišemo v 
temi meseca in ki je prvič v naši zgodovini prišla tudi na prodajne police. 
Verjamem, da nam je uspelo predstaviti našo dejavnost dovolj dobro, da je 
v vsebini vidna tudi vloga naših predhodnikov. To smo jim namreč še kako 
dolžni. Danes v dobi sodobnih tehnologij, helikopterjev in hitrega prevoza 
si namreč težko predstavljamo, kako so reševali nekdaj. Ko beremo stare 
zgodbe ali ko se tu in tam razgovorijo tisti, ki so reševali že precej pred nami, 
kar ne moremo verjeti, česa vsega so bili sposobni, česa vsega so se lotili in 
tudi izvedli. Ker radi beremo zgodbe, smo z raznih vetrov zbrali izkušnje 
reševalcev, tudi tistih, ki niso najbolj vešči pisanja, so pa odlično tehnično 
podkovani. Ko boste brali njihove zgodbe, boste šele spoznali, kako reševanje 
poteka v praksi, "v živo", s čim vse se srečujemo, in ne nazadnje, kako tudi sami 
sprejemamo nesreče in občasne tragedije. 

Smo sredi najvišje sezone v gorah, ko so gore v teku leta najbolj 
obljudene. Zato prisluhnite sporočilu, ki ga je na slovesnosti izrekel 
predsednik naše organizacije: "Nikomur se ni treba bati, da bi ga pustili v 
gorah!" Pokličite nas torej, če ste v stiski, ne odlašajte. Vsakemu in vsem bomo 
pomagali, tako kot smo in so že sto let do zdaj. Dvakrat tudi med samo letošnjo 
slovesnostjo. Srečno!
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Uredništvo Planinskega vestnika skrbno 
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vključujejo opozorila na nevarnosti in možne 
pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis 
vedno subjektiven, poleg tega se objektivne 
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Planinska zveza Slovenije ne moreta prevzeti 
nobene odgovornosti za morebitne poškodbe 
ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli 
zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije.
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