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Planinec omahnil
300 metrov globoko

Nesrečnemu planincu iz Dolenjske ni pomagal niti cepin Ž
Z ženo sta se napotila s Kamniškega sedla proti Brani Ž

Solčava • Ledeno sever-
no pobočje Brane v Kamni-
ško-Savinjskih Alpah, ki je 
pozimi izjemno nevarno, je 
letos spet pokazalo zobe in 
v soboto zahtevalo smrtni 
davek, življenje Dolenjca iz 
Mirne. Planinec, star 46 let, 
je z življenjsko družico kre-
nil s Kamniškega sedla proti 
Brani. Kmalu po prihodu na 
severno stran pa mu je na zelo 

ledenem snežišču zdrsnilo 
in kljub poskusu ustavljanja 
s cepinom se mu ni uspelo 
rešiti. Žena je polna upanja, 
da je z njenim možem kljub 
vsemu vse v redu, poklicala 
113. Kot nam je povedal vodja 
intervencije in načelnik GRS 
Celje Brane Povše, je ob 10.50 
v akcijo odšlo devet njihovih 
gorskih reševalcev in načel-
nik ter zdravnik sosednje re-

ševalne postaje Kamnik. Prvi 
je bil na kraju nesreče v manj 
kot eni uri, na pomoč pa je 
priletel tudi helikopter Slo-
venske vojske, ki je ženo ta-
koj prepeljal v dolino. Gorski 
reševalci so imeli veliko dela, 
da so prišli do preminulega, 
čigar truplo je bilo kar 300 
ali 400 metrov niže, zakopa-
no dva metra pod snegom.
Povejmo, da je na tej poti, ki 

so ji zaradi žalostnega slovesa 
nadeli ime Štajerska ekspres, 
v zadnjih 25 zimah umrlo vsaj 
10 planincev. 
Za člane GRS Celje je bila 
to že tretja akcija v tem me-
secu in žal druga nesreča s 
smrtnim izidom. Minuli če-
trtek so iz grape v gozdu pri 
Podkraju potegnili mrtvega 
domačina, ki so ga pogrešali 
že več dni.

Več sreče sta ta dan imela pla-
ninca pri sestopu z Begunjšči-
ce in na Veliki Planini. Prvi si 
je med zdrsom ranil ramo in 
člani GRS Tržič so ga prenesli 
na Ljubelj, od tam pa je odšel 
v zdravstveni dom. V drugem 
primeru pa se je planinka na 
Velik Planini med padcem po 
ledu udarila v glavo. Ranjeno 
je helikopter naše vojske od-
peljal v bolnišnico. U. P.

Štajerska ekspres na severnem 
pobočju Brane je znova zahtevala 
smrtni davek. (Foto: GRS CELJE)

Priprava mrtvega na dvig (Foto: GRS CELJE)

Med raziskovanjem mu je ukleščilo meniskus Ž

ajdovščina • V soboto v zgodnjih jutranjih 
urah so iz jame v Otlici potegnili ranjenega 
jamarja. 
Kot smo izvedeli, so trije odšli raziskovat in 
odkopat ožino v jami Veseli december, ko se 
je zgodila nesreča.  
Domači izkušeni jamarski reševalec Igor Ben-
ko, ki je prevzel reševanje, nam pove, da so se 
trije ob 17. uri spustili v stopničasto brezno, 
globoko 141 metrov. Na nadmorski višini 900 
metrov so začeli odkopavati zadnji odkriti ozki 
prehod, saj sumijo, da se v bližini skriva velika 
jama. Med kopanjem pa se je eden nesrečno 
ranil. Ko se je namreč hotel obrniti, mu je v 
kolenu ukleščilo meniskus in noge ni mogel 
stegniti. Njegov prijatelj je takoj odšel na pro-
sto in ob 19.30 javil, kaj se je zgodilo. Trinajst 
članov jamarskih reševalnih služb iz Tolmina, 
Postojne, Sežane in Kranja ter šest domačih 
jamarjev so takoj krenili v akcijo. Celotno bre-
zno so najprej opremili za transport ranjenega 
na površje in se spustili do kolega. Oskrbeli so 
ga, mu dali tople napitke in protibolečinske 
tablete. Pol ure čez polnoč so ga vpeli v sistem 

vezi in začeli dvigovati. V slabi uri je 
bil možakar že zunaj in v reševal-
nem vozilu na poti v bolnišnico, 
kjer mu bodo danes operirali 
odtrgani meniskus. 
Benko doda, da so do 4. ure 
zjutraj vse pospravili in bili že 
doma. Omeni še, da se na srečo 
ni uresničil scenarij, po katerem bi 
morali rove zaradi transporta ponesre-
čenca širiti z eksplozivom. Za vsak primer so 
stopili v stik z republiško upravo za zaščito in 
reševanje, ki jim je obljubila eksploziv, če bi ga 
potrebovali. »V takih primerih se je odločitev, 
da izšolamo minerje, potrdila za upravičeno, 
saj če bi morali jamarja reševati z nosilom, bi 
to znanje prišlo še kako prav, kajti na določe-
nih predelih so rovi tako ozki, da nosil ne bi 
mogli porinili skozi,« konča Benko. Hkrati s 
tem pohvali mlade člane, ki so se izkazali. Mi 
pa dodajmo, da je v reševanju sodeloval tudi 
Božo Remškar, sin Danila Remškarja, po 
katerem je jamarsko društvo v Ajdovščini tudi 
dobilo ime.  U. P.

Jamarja so oskrbeli na globini 
141 metrov. (AvtoR: RobERt REhAR)

jame so lepe, 
a tudi nevarne
ljubljana • Prejšnji mesec 
je Jamarska reševalna služba 
(JRS) pri Jamarski zvezi Slove-
nije v sodelovanju s Hrvati (Hr-
vatska gorska služba spašavanja 
– Komisija za speleospašavanje) 
začela izvajati projekt EU Pro-
teus, ki ga sofinancira Evropska 
komisija. V okviru tega želijo v 
dveh letih pripraviti program 
temeljnega usposabljanja za re-
ševanje iz jam, izvesti posebne 
študije, v katerih bodo opisane 
posebnosti zahtevnejših jam, 
razmere dela in nevarnosti, ki 
prežijo v njih, ter izdelati kata-
strski pregled zahtevnejših slo-
venskih in hrvaških jam, ki so 
globlje od 500 metrov ali daljše 

od 4000 metrov. Preverili 
in dopolnili bodi 

tudi osnov-
na pravila 

za varen 
vstop in 
delo v 
j a m a h 

ter pregledali zakonodajo, ki 
predpisuje jamarsko delova-
nje v Sloveniji in na Hrvaškem. 
V projekt spada tudi preizku-
šanje in primerjanje jamarske 
opreme. »Za vse jamarje, poseb-
no pa za reševalce, je izredno 
pomembna varnost, ki je med 
drugim odvisna od zanesljive in 
varne opreme. To bomo testira-
li med usposabljanji in drugimi 
aktivnostmi, določeni testi pa 
bodo opravljeni v laboratoriju, 
pooblaščenem za testiranje ja-
marske opreme,« pravi vodja 
projekta, dr. Maks Merela. 
JRS je k sodelovanju povabi-
la še reševalce iz držav Jugo-
vzhodne Evrope, Srbije, Ma-
kedonije, Črne gore, Turčije, 
Albanije, Bolgarije, Romunije, 
Madžarske, in kot inštruktorje 
jamarske reševalce iz Francije. 
Projekt EU Proteus je sofinan-
ciran s sredstvi EU – Finančni 
instrument za civilno zaščito. 
U. P.
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Ranjeni jamar 
čaka na operacijo

Reševalci spet doma
brnik – Gorski reševalci in 
helikopterska posadka Slo-
venske vojske so se v petek 
proti večeru vrnili iz Črne 
gore, kjer so od torka po-
magali pri reševanju in oskr-

bi prebivalcev v močno za-
sneženih vaseh na severu 
države. Med drugim so s 
helikopterjem v bolnišnico 
pripeljali novorojenčka. Š. A.

Zbil darsovko
drnovo – Voznik avtomo-
bila je v petek približno ob 
15.30 na cestninski postaji 
povozil 19-letno uslužben-
ko. Hudo ranjeno so z re-
ševalnim vozilom odpeljali 
na zdravljenje v novome-
ško bolnišnico. Tam so ji 
oskrbeli več zlomov.

Pazljivo na smučišču
ljubljana – Policisti 
bodo do 26. februarja na 
smučiščih poostreno nadzi-
rali spoštovanje predpisov, 
ki so v pristojnosti policije. 
Obdobje sovpada z zimski-
mi šolskimi počitnicami, ko 
bo na snegu veliko otrok 
in mladostnikov. Da bi čim 
bolje poskrbeli za njihovo 
varnost in varnost drugih 
obiskovalcev, bodo zato 
pozorni predvsem na tiste, 
ki smučajo pod vplivom al-
kohola, drog in drugih psi-
hoaktivnih substanc, nad-
zirali pa bodo tudi zakonito 
uporabo vozil v naravnem 
okolju.

Ranjen smučar
vogel, dravograd – 
Včeraj približno ob 11.15 sta 
na smučarski progi trčila 
smučarja, po prvih podat-
kih 18-letnica in neznani 
smučar, ki je s kraja nesre-
če odšel, ne da bi poma-
gal ali obvestil pristojne. 
Smučarka je dobila hude 
rane in so jo s helikopter-
jem odpeljali v bolnišnico. 
Morebitne priče ali osebe, 
ki kar koli vedo o nesreči, 
naj pokličejo številko 113. 
Nekje ob istem času so 
na smučišču Bukovnik pri 
naselju Selovec pomagali 
ranjenemu otroku.

Trčila v drevo
Slovenj gradec – Vče-
raj zjutraj je voznica z av-
tom zapeljala s cestišča in 
trčila v drevo ob cesti Tu-
riška vas–Brda. Pomagali 
so člani PGD Slovenj Gra-
dec. Medicinsko osebje je 
poskrbelo za ranjeno in jo 
odpeljalo na zdravljenje v 
bolnišnico.

Prijeli tatico
ljubljana – Policisti so 
dobili žensko, ki je v zadnjem 
obdobju kradla po domo-
vih na območju Polhovega 
Gradca, Borovnice in Vrhni-
ke. Zanimivo je, da se je pri 
tem izdajala za patronažno 
sestro. Svoje žrtve je iskala 
med starejšimi in bolnimi.

Poplavilo grad
SlovenSka biStrica – 
Domači gasilci so včeraj 
posredovali na gradu, kjer 
je zaradi počene vodovo-
dne cevi poplavilo sanitar-
ne prostore.

Gorski reševalci: Janez 
Brojan, Jure Jeršin, Aleš 
Robič (Foto: špELA AnkELE)


