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                                                Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
POPOLDANSKO USPOSABLJANJE – «reševanje dveh zapleza nih alpinistov,  postopki pri 
spuš čanju in dviganju z vitlom  »  
 

- ki je bilo izvedeno  v sredo   13.5.2009  med 16-19  uro  na območju plezališča Bela Peč « . 
 
Prisotni člani društva :  

- vodja usposabljanja – inštruktorji  :  vodja Primožič Janez,  Štamcar Primož, Rožič Slavko ; 
- aktivni člani, ki so se usposabljanja udeležili: Anderle  Aljaž, Frantar Slavko, Jekovec Dejan, 

Matjaž Kos, Meglič Milan, Rožič Primož,  Rožič Sašo,  Smerkolj Matej, Sova Stane, Vogelnik Vili,  
Zrim Elemir, 

- pripravniki v društvu GRS Trži č ki so se vaje udeležili:  Dušan HRNČIČ, Klemen PREMRL, 
Robert VIDIC,  Samo OPALK,  Miha LOVRENČAK,  

- na vaji prisotnih skupno 19 gorskih reševalcev DGRS Trži č; 
- skupaj odsotnih reševalcev :   11 (od tega se jih opravičilo zaradi zadržkov 5) 
- - na vaji sodelovala kot zunanja člana (člana AO Tržič – v vlogi ponesrečenca Miha Zupan in 

Grega Bahun) 
 
DELOVNE TOČKE: 

� Zbor za vse člane je bil 13.5.2009  ob 16 uri  na  PP Tržič, kjer je bil skupni odhod z vozili na mesto 
usposabljanja, ki je potekalo  kot  popoldanska vaja reševanje in postopki pri spuščanju in dviganju 
z vitlom Tyromont, uporaba STATIČNIH   vrvi dolžine 100 m, izdelava sidrišča, (prikaz dela v realni 
situaciji pod obremenitvijo)     ;  

� Predstavitvi  se  elaborata vaje – usposabljanja : 
1. namen vaje – obnova znanja , preveritev brezhibnosti opreme posameznega reševalca , 

način uporabe opreme, predpostavka in izvedba popoldanske vaje . Kot predpostavka : 
tega dne prišlo v plezališču  Bela Peč na območju  planina Javornik-Konjščica  do nesreče 
dveh alpinistov, ki sta telesno poškodovana, sta še v navezi v steni.  Zaradi slabih  
vremenskih razmer (megla, dež) uporaba helikopterja ni možna , zato se bo izvedlo 
klasično reševanje. 

2. Cilj vaje : obnovitev reševanja , 
3. način dela: izvede se demonstracija dela, razlaga in  praktično delo in urjenje moštva,   
4. analiza po opravljeni –izvedeni vaji. 

Po predstavitvi sledi praktično delo na terenu in sicer se usposabljanje izvede ob pomoči  postajnih 
inštruktorjev :  Primožič Janez in Štamcar Primož, Rožič Slavkota.  
Vaja  reševanje  v steni plezališča » plezalna smer MARABELA«  .  Moštvo  najprej izdela  vrvno 
ograjo, nato sledi :  

- izbira primernega terena  kjer se izdela sidrišče v sistemu V, namestitev vitla Tyromont,  v steno se 
pusti reševalca  z nosili UT 2000, ki poškodovanega alpinista da v nosila in pripravi za dvig, nato 
sledi postopek pri prehodu za dvig , uporabi se statinčne vrvi dolžine 100 m sistem V, ter samo 
vpenjanje-namestitev vrvi v zavorni kolut, namestitev želve, žabce .  

- po izvedeni vaji sledi ponoven spust reševalca v steno z »Gramingerjem«, kjer v steni pobere še 
drugega alpinista , sledi  spust  do planinske poti.  
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- Časovna razpredelnica dela:  
             - 16.00 uri odhod na delovišče; 
             - 16.45 uri prihod v Belo Peč – plezališče, razporeditev moštva, 
             - 17.30 uri pri ponesrečencu, oskrba, priprava za dvig, spust; 
             - 18.45 uri prihod do vozil,  kratka analiza opravljenega dela pregled opreme,  
                odhod na izhodišče PP Tržič; 
             - 19.30 uri zaključek vaje. 

                   - 20.00 uri oprema vrnjena v skladišče, čiščenje vozil. 
 

 
� V času vaje se ni nihče telesno poškodoval, 
� ravno tako na osebnih vozilih članov in vozilu društva GRS Tržič ni nastala materialna škoda. Za 

prevoz moštva na popoldansko vajo uporabljena vozila:      
                 - 3 x lastna vozila  reševalcev in vozilo dgrs Tržič – prevoženih 26 km, 
                 - 1 x vozilo policije ( kombi P04-278), 
� Zaključek :  
� Primožič Janez , Primož Štamcar in  Rožič Slavko ob analizi poudarijo, da hujših napak ni bilo , 

članstvo pohvaljeno za vso resnost in dobro  izvedeno delo.  
 
 
Usposabljanje zaključeno ob 20.00  uri. 
 
Po usposabljanju  sledil še kratek delovni sestanek  na katerem so bile obravnavane naslednje – toče teme: 

- v sredo 20.5.2009  bo redni sestanek ob 20 uri.;  
- V soboto 16.5.2009 društvo GRS Tržič nudi pomoč pri organizaciji »Tek na Kemnek«. 

Zaenkrat so se že prijavili za pomoč: Meglič Janko, Primož Štamcar, Kos Matjaž, Dušan Hrnčič, Vidic 
Robert, Bojan Žohar, Primož Rožič za popoldan : Zerim Elemir, Vogelnik Vili. Zbor za vse sodelujoče 
ob 06.30 uri na Gradu, vozilo GRS pripelje Hrnčič.      

- člani društva GRS Tržič bodo tako kot v pretekli visoki turistični sezoni tudi v tej opravljali 
dežurstva v dnevih praznikov. Dežurstvo se bo pričelo 27.,28.6.2009 in zadnje 29,30.8.2009. 
Pripravljen že seznam , želje člani sporočite tajniku ali Štamcar Primožu, seznam za vpis bo dan 
tudi na rednem sestanku.  

 
Drugih posebnosti ni bilo beležiti.  
 
Vnos vaje v zbirnik aktivnosti dgrs Tržič opravljen  15.5.09  - r: tajnik društva 
 
 
 
                                                                           Sestavil: tajnik društva GRS  Tržič 
                                                                                                Matjaž KOS 
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PRISOTNOST NA POPOLDANSKEM USPOSABLJANJU    
DGRS TRŽIČ 
  - Popoldanska vaja – Bela peč (reševanje dveh alpinistov) 

Zap. 
št. 
 

Priimek in ime  
Člana  

Dne 
13.5..09 

Čas  vaje  
16.00-20.00 uro 

1. ANDERLE ALJAŽ  Da  
2. BELHAR MARTIN  Ne  
3.     BELHAR KLEMEN Ne Opr. 
4. Dr. TOMAZIN IZTOK  Ne Opr. 
5. FRANTAR SLAVKO  Da  
6. HOSTNIK PRIMOŽ  Ne  
7. HRNČIČ  DUŠAN Da * prip. 
8. JEKOVEC DEJAN  Da  

9.     JAGODIC  ANDREJA  Ne  
10. KOS MATJAŽ  Da  
11. KRALJ ROBERT   Ne Inš. Let.reš. Opr. 
12.     LOVRENČAK    MIHA Da * Prip. 
13. MEGLIČ JANKO  Ne Opr. 
14. MEGLIČ MILAN  Da Inš. 
15. PERKO MATIJA  Ne  
16.     PREMRL KLEMEN Da * Prip. 
17.* PRIMOŽIČ JANEZ   Da Inšt., reš. Letalec 
18. ROŽIČ PRIMOŽ  Da  
19.*  ROŽIČ SAŠO  Da Inšt. 
20.*  ROŽIČ SLAVKO  Da Inš. 
21.  SMERKOLJ MATEJ  Da  
22. SOVA STANE   Da  
23.  ŠTAMCAR  MARTINA   Ne  
24.* ŠTAMCAR PRIMOŽ  Da Inšt. 
25. VIDIC ROBERT Da * Prip. 
26. VOGELNIK VILI  Da  
27. ZRIM ELEMIR  Da  
28.   ŽOHAR BOJAN  Ne Opr. 
29.   TIŠLER  Miran –          

  VODNIK REŠ.PSA 
Ne  

 30.   OPALK SAMO Da * Prip 
 SKUPAJ PRISOTNIH 19  
 ODSOTNIH  11  
 


