Gorski reševalci in sodelavci, smrtno ponesrečeni med reševanji in vajami
(po podatkih Franceta Malešiča iz knjige Spomin in opomin gora, Kronika smrtnih nesreč v
slovenskih gorah, Didakta 2005)
5. aprila 1912 je med reševanjem pokojnega Josipa Cerka in dijakov s poledenelega Stola
domačinu Janezu Finžgarju iz Zabreznice (bratrancu pisatelja Finžgarja) spodrsnilo in je drsel
500 metrov po strmini. Po rokah je bil odrgnjen do kosti, a je še sam odšel do Zabreške planine.
27. avgusta 1937 sta se med dvodnevnim reševanjem Ivana Kafke v Košuti, ponoči in v dežju,
precej poškodovala tržiška reševalca Jože Javornik in Pubi Stranski.
19. avgusta 1942 sta se tretji dan reševanja mrtvih plezalcev Franca Kovača in Jožeta Vodiška Pepija ter hudo ponesrečenega Toneta Tomazina, ki so se ponesrečili v steni Rigljice 16.
avgusta, zaradi podora snega smrtno ponesrečila jeseniška gorska reševalca 29-letni Miran
Marn - Marjon in 23-letni Franc Talar.
29. junija 1975 so se smrtno ponesrečila kranjska gorska reševalca, 45-letni dr. Gorazd Zavrnik
in 48-letni pilot Franc Štajer, z njima pa tudi poškodovani Franc Gruden v helikopterski nesreči
ob vznožju Ledin.
8. julija 1979 se je smrtno ponesrečil inštruktor pilotov in kranjski reševalec, 41-letni Volodja
Tkačev, v helikopterski nesreči ob koncu tečaja na Krvavcu.
9. januarja 1982 se je smrtno ponesrečil 29-letni Franc Zupan, miličnik in bohinjski reševalec
pripravnik, ki je neopremljen skušal pomagati smučarju v Žagarjevem grabnu pod Voglom. Ob
tem se je hudo poškodoval še en reševalec.
1. januarja 1993 se je smrtno ponesrečil 24-letni Jakob Ornik, policist iz Tolmina, ki je skušal
pomagati ponesrečenemu nad strugo Tolminke. Neizurjen in neopremljen je še pred prihodom
tolminskih reševalcev zdrsnil na poledenelem mestu.
17. januarja 1996 – 40-letni kamniški reševalec Janez Plevel – Pubi zaradi kložastega plazu
med reševanjem na Brani.
10. junija 1997 – reševalci letalci 44-letni Mitja Brajnik iz Kranja, 41-letni Luka Karničar in 35letni Rado Markič z Jezerskega, 42-letni zdravnik dr. Janko Kokalj iz Kranjske Gore in 45-letni
Boris Mlekuž iz Bovca, med helikoptersko vajo na Okrešlju.
3. februarja 2003 - 55-letni mojstranški reševalec Martin Čufar v kložastem plazu med
reševanjem s Konjskega prevala nad Krmo.
Razmišljanja kamniških gorskih reševalcev ob smrtni nesreči med reševanjem na Brani leta
1996 (iz knjige Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom Franceta Malešiča in sodelavcev,
PZS 2002, stran 424):
»Gorski reševalci imamo velik ugled in skoraj bi lahko rekli slavo. To nam izredno veliko pomeni
in nam je v zelo veliko spodbudo pri našem delu. S tem se pravzaprav hranimo. Ob vsem tem
ugledu pa planinci in javnost pričakujejo od nas, da bomo storili vse, kar je mogoče, ob tem pa
verjamejo, da smo res sposobni storiti čisto vse.
Tudi sami smo vedno bolj prepričani v to, da za nas ni ovir. Včasih pozabljamo, da smo navadni
ljudje z vsemi svojimi slabostmi in šibkostjo in nismo nikakršni nadljudje ali supermani. Med nami
včasih ni nikogar, ki bi pomislil, da smo med reševanjem precej bolj v nevarnosti, kot se sami
zavedamo, in zadržal naš korak. V takšnih okoliščinah je mogoča tudi napačna odločitev.«

