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                                                Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
  USPOSABLJANJE – LETNI TE ČAJ ČLANOV DRUŠTVA GRS TRŽIČ – ŠIJA 2009 
 

- ki je bilo izvedeno  v nedeljo   14.6.2009  med 06- 15  uro  na obmo čju Košute  .  
 
Prisotni člani društva :  

- vodje usposabljanja – inštruktorji  :  Slavko ROŽIČ ,Janez PRIMOŽIČ , Milna Meglič 
- aktivni člani, ki so se usposabljanja udeležili: Frantar Slavko, Matjaž Kos, Meglič Janko, 

Perko Matija,  Primož Rožič,  Smerkolj Matej, Sova Stanko,  Vogelnik Vili, Zrim Elemir, .    
- pripravniki v društvu GRS Trži č,  ki so se vaje udeležili :  Dušan HRNČIČ, Robert 

VIDIC,  
- ostali sodelujo či nečlani društva :  Bahun Grega ,član AO Tržič, 
- na vaji prisotnih skupno 12 gorskih reševalcev DGRS  Tržič ter dva pripravnika.  
 

 
DELOVNE TOČKE: 

� Zbor za vse člane je bil 14.6.2009  ob 06 uri  na parkirišču PP Tržič; 
- za prevoz se uporabijo vozilo  DGRS Tržič Nissan Terrano  KR 6069E in vozilo WV kombi 
PP Tržič P 04-278, voznika Rožič Primož in Kos Matjaž, skrbnik opreme Smerkolj Matej za 
letni tečaj pripravi potrebno tehnično reševalno opremo.   

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

reševalca , način uporabe opreme, predpostavka in izvedba vaje   
2. Cilj vaje : obnovitev reševanja , preizkus nove tehnične opreme in pripravljenosti 

moštva 
3. način dela: izvede se praktično delo na poti s Škrbine proti Pungratu 
4. Predpostavka: Pri organiziranem pohodu z Ljubelja proti Velikemu vrhu in Škrbine    
      se na  sestopu s Škrbine poškoduje reševalec. Ker ekipa nima ustreznega   
      transportnega sredstva za pomoč zaprosi drugo skupino reševalcev, ki prinese   
      ustrezna nosila do mesta nezgode.  Skupaj s kolegi transportirajo poškodovanega  
      do koče na Pungratu. Ker taksi ni na voljo ga s terenskim vozilom odpeljejo v ZD 
Tržič. 
 
                        Časovnica:  

                          - 6:00 zbor in predstavitev vaje  
                          - 6:15 odhod v smeri Ljubelj  
                          - 6:30 do 10:30 simulacija orgaiziranega pohoda  
                          - 10:30 do 12:00 transport poškodovanega  
                          - 12:30 zaključek vaje in analiza  
                          - 14:30 prevoz moštva nazaj na zborno mesto  
                        
                    5.     Praktična izvedba vaje: 
                          - z vozilom se skupino 7 reševalcev odpelje v smeri Ljubelja – odcep za planino   
                            Korošica, kjer skupina nadaljujejo pot do planine Korošica in vzpon preko  



                            Velikega vrha po grebenu  Košute do Škrbine, kjer jih že čaka drugi del 7 članske  
    ekipe za logistiko in podporo. Ta na Škrbino prinese potrebno reševalno - 
tehnično  opremo  (vrvi, ut 2000,podvozje ….) , ki se bo uporabljala za spust v  
smeri planine Pungrat. Na vaji  se je preizkusilo  tudi novo – testno podvozje 
»traverse«, v   katerega                 se namesti  nosila Ut 2000. V etapnih spustih se 
po brezpotju  naredi 7 štafetnih spustov do granićarske steze, nato se nosila brez 
dodatnega varovanja po poti prepelje do koče na Pungratu.  

                           
6.     Ob 12.30 uri  sledila analiza opravljenega dela, člani so mnenja,  da je     
          podvozje z širšim kolesom  dobra »stvar«, vendar pa so  za teren (zaradi 
samega   
          prenosa do kraja nesreče) pretežka in se ne dajo razstaviti;  
7.  V času vaje se ni nihče telesno poškodoval, 
8. ravno tako na osebnih vozilih društva GRS Tržič in policije ni nastala materialna 

škoda. 
9. Zaklju ček :  
10. Primožič Janez, Rožič Slavko ob analizi poudarijo, da so bili  z prikazanim  delom 

prisotnih članov zadovoljni, večjih napak ni bilo. Prisotni so  pohvaljeni za dobro 
izvedeno delo, motiviranost  in resnost na sami vaji . Vodja vaje izpostavi tudi 
relativno majhno udeležbo, saj se vaj in usposabljanj ponavadi udeležujejo le eni in 
isti reševalci. V bodoče bo letno in zimsko usposabljanje  za pripravnike obvezne, 
za ostale člane pa pogoj za potrditev delovne licence.  

 
 
Po vaji sledi iz planine Pungrad prevoz celotnega moštva v kočo dgrs Tržič  na Planino Šija, kjer 
nam je prijazno osebje koče (Mariča, Dragica, Dragica, Majda) pripravilo topel obrok hrane.     
 
Sledi prevoz mošta na izhodišče – PP Tržič, pregled in vrnitev opreme v skladišče in čiščenje vozil. 
   
 
Usposabljanje zaključeno ob 15.30  uri. 
 
Drugih posebnosti ni bilo beležiti.  
 
Vnos vaje v zbirnik aktivnosti dgrs Tržič opravljen 15.6.09, priloga zapisniku je tudi  elaborat vaje in 
seznam prisotnih članov.  
 
 
   Sestavil: tajnik društva GRS  Trži č 
   Matjaž KOS 
 

 


