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Gorski reševalci pogosto pomagamo drugim planinskim 
in sorodnim organizacijam pri zagotavljanju varnosti
udeležencev številnih dogodkov v gorskem svetu.

Zadnja, a zelo pomembna naloga GRZS je  obveščanje 
javnosti, predvsem obveščanje  o vzrokih nesreč in 
opozarjanje na varnejše gibanje v gorah. Na uradni 
spletni strani GRZS www.grzs.si  boste poleg  
informacij o delu  slovenskih gorskih reševalcev našli 
tudi napotke za varnejše gibanje v gorah.

Ob nesrečah v gorah pokličite ((112))

Gorski reševalci rešujemo tudi pozimi, zato moramo biti 
posebej  usposobljeni  za reševanje  iz  snežnih plazov. 
Pri tem nam pridejo zelo prav vodniki reševalnih psov.  
To so gorski reševalci, ki so usposobljeni za delo 
s svojimi psi, ki so pri iskanju zasutih naši najuspešnejši 
pomočniki. 

Velikokrat se zgodi, da moramo gorski reševalci, preden 
sploh začnemo  reševati, ponesrečenca oziroma 
pogrešanega poiskati. Iskanje pogrešanih je naporno 
in dolgotrajno. Pri tem si reševalci pomagamo z vodniki 
reševalnih psov, helikopterjem in satelitsko navigacijo GPS. 
Če je iskanje uspešno, mu ponavadi sledi še ena od oblik 
klasičnega ali helikopterskega reševanja.

Za opravljanje svojega poslanstva se gorski reševalci  
stalno usposabljamo. GRZS  vzgaja tudi nove gorske 
reševalce, ki praviloma prihajajo iz vrst alpinistov, gorskih 
vodnikov ali drugih izkušenih gornikov.

GRZS skrbi ne le za lastno usposobljenost, temveč tudi
organizira številne akcije za druge ljubitelje gora. Takšne 
preventivne akcije so Dnevi varstva pred snežnimi plazovi, 
tečaji varnejšega gibanja v gorah in podobno. 
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Namen in osnovna dejavnost GRZS je prostovoljno 
pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na teže 
dostopnih območjih. Delo GRZS sta tudi preventiva ter 
usposabljanje svojih članov in drugih obiskovalcev gora.

Za začetek gorskega reševanja v Sloveniji velja 16. 
junij 1912, ko je bila v Kranjski Gori v okviru takratnega 
Slovenskega planinskega društva (SPD) ustanovljena 
Rešilna postaja. Od leta  2006  je GRZS registrirana 
kot samostojna  zveza, ki je vključena v mednarodno 
organizacijo gorskih reševalnih služb IKAR.

GRZS sestavlja 17 samostojnih gorskih reševalnih društev 
oziroma postaj, ki skupaj obvladujejo ozemlje vse države. 
GRZS deluje v okviru sistema zaščite in reševanja pred 
naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije.
Za  koordinacijo med  posameznimi društvi/postajami 

Reševalno delo, ki ga opravlja  GRZS, razdelimo na
•    helikoptersko reševanje,
•    klasično reševanje,
•    reševanje iz plazov in
•    iskanje pogrešanih.

Helikoptersko reševanje je najhitrejše in ga 
uporabimo, če vremenske razmere in oblikovanost 
površja to dopuščajo.  Izvajajo ga posebej izurjeni 
gorski reševalci letalci s pomočjo zdravnikov reševalcev  
letalcev, posadk helikopterjev in po potrebi tudi drugih  
gorskih reševalcev.

Pogosto se nesreča zgodi na takšnem mestu, kjer 
je reševanje samo s helikopterjem nemogoče ali pa 
uporabo helikopterja preprečujejo vremenske razmere. 

Tedaj je potrebno klasično reševanje, pri katerem  
pridemo reševalci do ponesrečenca peš oziroma do 
njega priplezamo. Pri klasičnem reševanju uporabljamo 
posebne reševalne tehnike:  tehniko stenskega reševanja, 
tehniko reševanja iz sotesk, tehniko reševanja iz  
zaledenelih slapov, tehniko reševanja z visokih  
objektov in tehniko reševanja z dreves. Pogosto 
uporabimo različne kombinacije naštetih tehnik.

skrbi upravni odbor. Vodi ga predsednik, ki je obenem 
tudi predsednik GRZS.

Za strokovnost dela reševalcev in usposabljanja skrbijo 
strokovne komisije upravnega odbora za
•    reševalne tehnike,
•    medicino,
•    reševanje iz plazov,
•    opremo,
•    zveze,
•    letalsko reševanje,
•    informiranje in analize.

Poslanstvo Reševalno delo

Kadar se v gorah zgodi nesreča, je treba hitro in pravilno 
ukrepati ter brez odlašanja poklicati na pomoč reševalce. 
Če se nesreča zgodi v takšnem svetu, ki je za reševalno 
vozilo nedostopen, na pomoč prihitijo gorski reševalci 
Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS).

V GRZS brezplačno rešujemo vsakega, ne glede na to, 
ali je zavarovan za primer reševanja v gorah ali ne. Vsi, 
ki imate urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, ste 
upravičeni do brezplačnega (helikopterskega) reševanja v 
primeru poškodbe ali obolelosti.

V Sloveniji o nesreči v gorah obvestimo Regijski center 
za obveščanje – telefonska številka 112. 
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Če potrebujete 
pomoč ali ste v 
težavah, brez 
obotavljanja 
pokličite 112


