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                                                Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
  POPOLDANSKO USPOSABLJANJE – « postopki pri spuš čanju in dviganju z vitlom  »  
 

- ki je bilo izvedeno  v sredo   6.5.2009  med 17-20  uro  na območju Ljubelja – bumnker pri 
Begunskem plazu« . 

 
Prisotni člani društva :  

- vodja usposabljanja – inštruktorji  :  vodja Primožič Janez,  Štamcar Primož, Rožič Slavko ; 
- aktivni člani, ki so se usposabljanja udeležili: Anderle  Aljaž, Matjaž Kos,  Rožič Primož, Sova 

Stane, Zrim Elemir, Žohar Bojan,     
- pripravniki v društvu GRS Trži č ki so se vaje udeležili:  Dušan HRNČIČ, Klemen PREMRL, 

Robert VIDIC,   
- na vaji prisotnih skupno 12 gorskih reševalcev DGRS Trži č.  

 
DELOVNE TOČKE: 

� Zbor za vse člane je bil 6.5.2009  ob 17 uri  na Ljubelju oz. makadamski odcep – bližnji  bunkerja na 
Beguncu«;, kjer je  potekalo usposabljanje – popoldanska vaja reševanje in postopki pri spuščanju 
in dviganju z vitlom Tyromont, uporaba jeklenice,  vrvi, izdelava sidrišča,  ;  

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

način uporabe opreme, predpostavka in izvedba popoldanske vaje ;   
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.  
Vaja  reševanje padalca   v strmem terenu .  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 , nato sledi postopek pri prehodu za dvig , uporabi se jeklenica,  praktično se prikaže 
»podaljševanje«  jeklenice, ter samo vpenjanje-namestitev jeklenice z zavorni kolut, namestitev 
želve, žabce .  

- po izvedeni vaji z jeklenico se ista vaja ponovi še ob uporabi statične vrvi, spust in prehod na dvig  v 
sistemu V z dvema desonderjema.  
 

� Ob 19.30 uri  sledila kratka analiza opravljenega dela, 
�  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 lastna vozila  reševalcev in vozilo dgrs Tržič – 
prevoženih 21 km.  

� 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.  
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Usposabljanje zaključeno ob 19.30 uri. 
 
Po usposabljanju  sledil še kratek delovni sestanek  na katerem so bile obravnavane naslednje – toče teme: 

- v sredo 13.5.2009  je ob 16 uri zbor na PP Tržič,  izvedena bo  popoldanska vaja,  ki bo potekala na 
območju »plezališča  Bela Peč« ! 

- V zvezi najdenih predmetov v Storžiču pokojnega Bence Filipa je bil sprejet sklep, da se vsi najdeni 
predmeti lahko oddajo v skladišče GRS Tržič (kjer je nameščena kartonasta škatla + evidenca), nakar 
bodo predmeti  (ko bo več zbranih) oddani  sorodnikom!  

- 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;     

- v nedeljo dne 10.5.2009 Grs Mojstrana organizira »Koflerjev memorial«,  
       zainteresirani se prijavijo pri predsedniku. 
- V četrtek dne 14.5.2009 vabljeni na vajo »Karavanke – simulacija nesreče v predoru«, vaja se prične 

ob 19 uri, zainteresirani se prijavijo pri predsedniku društva!, 
- vsi člani ki za čas prvomajskih praznikov načrtujejo daljšo odsotnost naj to sporočilo tajniku ali 

predsedniku društva ( zaradi morebitnih interventnih dogodkov); 
- predsednik društva dal na CZ predlog za minerja snežnih plazov Hrnčič Dušana ( ki bi zamenjal 

pokojnega Jerman Janka in zaslužnega člana Rožič Joža); 
- 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 bo seznam , želje člani sporočijo tajniku ali Štamcar Primožu.  

 
Drugih posebnosti ni bilo beležiti.  
 
Vnos vaje v zbirnik aktivnosti dgrs Tržič opravljen  7.5.09  - r:tajnik 
 
 
 
                                                                           Sestavil: tajnik društva GRS  Tržič 
                                                                                                Matjaž KOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISOTNOST NA POPOLDANSKEM USPOSABLJANJU    
DGRS TRŽIČ 
  - Popoldanska vaja – Ljubelj  

Zap. 
št. 
 

Priimek in ime  
Člana  

Dne 
6.5..09 
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1. ANDERLE ALJAŽ  DA  
2. BELHAR MARTIN  Ne  
3.     BELHAR KLEMEN Ne  
4. Dr. TOMAZIN IZTOK  Ne  
5. FRANTAR SLAVKO  Ne  
6. HOSTNIK PRIMOŽ  Ne  
7. HRNČIČ  DUŠAN DA * prip. 
8. JEKOVEC DEJAN  Ne  

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

  VODNIK REŠ.PSA 
NE  

 30.   OPALK SAMO Ne * Prip 
 SKUPAJ PRISOTNIH 12  
 ODSOTNIH  18  
 


