
Praznovali smo z gorskimi reševalci  

Gorska reševalna služba Škofja Loka v tem letu praznuje  40 let delovanja. Okrogla obletnica je lepa 

priložnost za praznovanje. Ker imajo reševalci prostore blizu naše šole, smo veseli, da so nas povabili 

k sodelovanju, saj smo skupaj pripravili lep kulturni program. Prireditev je potekala v soboto, 17. 

novembra 2018, v Sokolskem domu.   

Sodelovali so učenke in učenci predmeta Gledališka umetnost, Otroški pevski zbor pod mentorstvom 

Jasne Camlek in tercet Anuša Bohinc, Lara Arsič in Manca Novljan.  V programu so se prepletale 

planinske pesmi in zgodbe, ki so jih reševalci doživljaji sami. Te so po scenariju Mateje Feltrin Novljan, 

ki je prireditev tudi povezovala, odigrali mladi igralke in igralci, s pesmijo pa so prizore nadgradile 

mlade pevke.  

V prvem skeču smo spremljali mlad par, ki se je odpravil na Ratitovec, od tam pa poklical reševalce 

pod pretvezo, da ima eden od njiju zlomljeno nogo. A v resnici je šlo le za željo, da bi se v dolino 

odpeljala s helikopterjem, na poti pa seveda naredila veliko dobrih fotografij, posnela sebke in se 

zabavala. A reševanje ni namenjeno temu – helikopter je priletel in odletel, mlada par pa je moral v 

dolino peš. 

V drugem prizoru smo spoznali mlado družino, ki je na pomoč poklicala reševalce, saj si je sin 

poškodoval nogo. Spoznali smo precej panično mamo, očeta, ki ga žena prav zaradi tega nervira in 

sina, ki ga bolj kot noga zaradi prepiranja staršev bolijo ušesa.  

Ob obeh prizorih so se v dvorani smejali in zabavali, kar nam je pomenilo največ. Predvsem zato, ker 

so gorski reševalci v soboto do 15. ure sodelovali v iskalni akciji na Krvavcu, večer pa smo jim vsaj 

malce polepšali tudi mi.  

Kako otroci vidijo reševalce? 

Mlade igralke in igralce smo povprašali, kako so oni doživeli gorske reševalce, ko so se vživljali v svoje 

vloge in kaj si mislijo sedaj, ko so jih spoznali. 

Gorski reševalci so ljudje, ki radi pomagajo in za druge tvegajo življenje. Jan Novljan, 5. b 

Gorskega reševalca vidim v luči srčnega človeka, ki kot lisica na zajca čaka na nevarnost, da bo lahko 

pomagal in rešil življenje ter manj hude poškodbe. Hvala! Pika Alič, 5. b 

Ko grem v hribe, se počutim varno, ker vem, da če se zgodi nesreča, pridejo gorski reševalci, ampak če 

jih srečam, ko gredo v akcijo, me vedno skrbi, kaj se je zgodilo in podobno. Nadja Bobnar, 4.a 

Gorskega reševalca vidim kot pomoč v gorah. Tina Družinec, 5. b 

Ob gorskih reševalcih mi je prijetno. Ema Vrhunc, 5. c 

Jaz vidim gorskega reševalca takega, da je zelo prestrašen, ko kaj rešuje, v resnici pa veselega in 

zadovoljnega. To mi je všeč. Jošt Potočnik, 4. b 

Gorske reševalce vidim, da so zelo prijazni in ob njih se počutim vrano. Neža Triler, 5. c 

Zame so gorski reševalci zelo prijazni in se vedno počutim v gorah zelo varno. Sara Klemenčič, 4. b 

Zame je gorski reševalec človek, ki pomaga ob hujših poškodbah v gorah in te reši pred drugimi 

nevarnostmi. Maja Frakelj, 4. b 

Gorski reševalec je prijazen in zelo rad pomaga. Tinkara Kadunc, 4. c 



Gorskega reševalca vidim kot osebo, ki v gorah rešuje življenja in je vedno pripravljen pomagati. 

Katarina Kozmelj, 5. b 

Gorski reševalci so ljudje, ki znajo pomagati v gorah. Zato se nikdar ne bojim, da se mi bo kaj zgodilo. 

Luka Omerzu, 5. b 

Gorski reševalci so zelo pogumni in močni. V gorah rešujejo življenje. Martin Krek, 5. b 

So neverjetni in na nobenem izletu se ne bojim, saj vem, da bi v sekundi prišli in rešili dan kot vedno. 

Super so. Jerca Tavčar, 5. a 

Vedno, kadar grem v hribe se počutim varno zaradi gorske reševalne službe. Iza Šink, 5. a 

Gorske reševalce lahko vidim, če se mi pripeti nesreča. David Đukarič, 5. c 

Zame so gorski reševalci to, da se počutim varna, ko jih vidim. Meni so zelo všeč. Zala Rant, 4. b 

Gorski reševalci mi pomagajo, ko smo v gorah. A jaz jih vidim kot prijazne ljudi. Zala Kajba, 5. a 

Jaz reševalce vidim kot ljudi, ki rešujejo in pomagajo drugim. Žana Rupar, 5. a 

Reševalec je zame tisti, ki preprečuje poškodbe. Ela Juričan, 4. a  

Gorski reševalci so pogumni, prijazni in pametni ljudje, ki rešujejo veliko življenj v gorah in včasih 

doživijo smešne dogodke. Rebeka Kozmelj, 4. a 

Gorske reševalce bomo pobližje spoznali prihodnje leto v maju, ko se nam bodo predstavili v okviru 

Zdrave šole.  

Mateja Feltrin Novljan 

 


