
REŠEVALNA VAJA NA SMUČARSKEM CENTRU CERKNO 

 

Cerkno, 27.2.2015 

Včeraj je na Smučarskem centru Cerkno potekala vaja reševanja s sedežnice Počivalo, na 

kateri je zaradi zaustavitve sedežnice ostalo ujetih večje število smučarjev. 

Scenarij reševalne vaje: 

Zaradi mehanske napake je prišlo do zaustavitve 6- sedežnice Počivalo. Na sedežnici je ostalo 

ujetih večje število smučarjev. K reševanju smučarjev s sedežnice so pristopile reševalne 

ekipe Smučarskega centra Cerkno, ker pa se je bližale tema, so preko centra za obveščanje 

aktivirali tudi gasilce PGD Cerkno in PDG Novaki ter Gorsko reševalno službo. Reševalna vaja 

je potekala v realnih razmerah, saj je bil poudarek vaje preveriti tudi odzivne čase 

posameznih enot, potek koordinacije in komunikacije. 

Reševalne enote Smučarskega centra Cerkno so k reševanju smučarjev pričeli takoj, prve 

ekipe gasilcev so bile na Smučarskem centru Cerkno v slabih 15 minutah, ekipa Gorske 

reševalne službe pa je na prizorišče prispela v slabih 30 minutah. Skupaj je bilo v vajo 

udeleženih okoli 70 ljudi. 

Smučarski center Cerkno s svojimi reševalnimi ekipami vaje izvaja redno, so se pa vsi 

udeleženi strinjali, da so takšne skupinske vaje koristne in nujne, saj se na ta način najlažje in 

najbolje preveri vse sisteme in procese reševanja. In prav preventiva je tista, k kateri je 

potrebno strmeti tudi v prihodnje. 

Ne smemo pa pozabiti na to, da lahko za svojo varnost največ postorijo smučarji sami. 

Ohranjanje mirne krvi, preudarnosti in upoštevanje navodil je tisto, kar je v takšnih situacijah 

najpomembnejše. 

Naslednja skupinska reševalna vaja na Smučarskem centru Cerkno je predvidena pred 

pričetkom smučarske sezone 2015/2016. 

Do takrat pa še nasvet Smučarskega centra Cerkno vsem smučarjem: izkoristite še zadnji del 

sezone za uživanje na smučanju. Smučajte varno, smučajte v skladu s svojim smučarskim 

znanjem, uporabljajte zaščitno čelado in predvsem, ne pretiravajte. Samo varna smuka je 

lepa smuka. 
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