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povzetek zapisnika 
 
►     USPOSABLJANJE – «REŠEVANJE PADALCEV IZ DREVES » 
je bilo izvedeno v sredo 22.4.2009  med 17-20 uro na območju Ljubelja – gozd v bližini »Koren 
Sporta« 
  
- vodja usposabljanja – inštruktorji: vodja Rožič Sašo, pomoč mu nudita Štamcar Primož in Slavko 
Rožič 
namen vaje – obnova znanja, preveritev brezhibnosti opreme posameznega reševalca, način uporabe 
opreme 
  
- izvede se demonstracija dela, razlaga, praktično delo in urjenje moštva 
- 2 delovišči, moštvo razdeljeno na 2 delovni skupini   
- prikaz vzpenjanja s pomočjo posebnih pripomočkov-zadirači, uporaba grilona, namestitev 
varovanja, zavarovanje padalca v drevesu, namestitev v trikotni sedež in spust na varna tla. 
- Sledil še prikaz/izvedba »dvojna natezna vrv med dvema drevesoma« in spust reševalca na tla. 
- sledila kratka analiza opravljenega dela 
skupaj prisotnih 17 reševalcev 

  

 
Po izvedenem usposabljanju sledil še kratek delovni sestanek: 

►     v teku je nakup opreme za reševalce (čelne svetilke Black Diamond) - sofinanciranje s strani 
Občine Tržič 
  
►     predsednik pove, da bo za člane društva izvedeno enodnevno usposabljanje vožnje z 
terenskimi vozili  
(datum in kraj bo sporočen naknadno, vodijo ga inštruktorji varne vožnje pri SEP - Stanek) 
  
►     v sredo 29.4.2009 rednega sestanka ni !!! 
  
►     sobota 16.5.2009 bo prireditev "10 ur Kamneka"  - tek na Kamnjek, organizira PD Tržič 
http://www.planinsko-drustvo-
trzic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=58 
 Za potrebe reševanja-dežurstvo se potrebuje 10 reševalcev (ki se bodo menjavali preko dneva) 
 Zainteresirani se prijavijo pri Slavcu oz. tajniku, že prijavljeni so : Meglič J., Štamcar P., 
Kos, Hrnčič, Vidic,  
 za popoldan: Zrim, Vogelnik 
  
►     vsi člani ki za čas prvomajskih praznikov načrtujejo daljšo odsotnost naj to sporočijo 
tajniku ali predsedniku društva (zaradi morebitnih interventnih dogodkov); 
  
►     predsednik društva dal na CZ predlog za novega minerja snežnih plazov - Hrnčič Dušana 



  
►     predsednik poda kratko obrazložitev zbora reševalcev, ki je potekal na Ljubelju 22.04.2009 
  
►     vseh 5 udeležencev (Meglič M., Štamcar P., Opalk, Hrnčič, Vidic) usposabljanja za naziv 
»bolničar» je uspešno opravilo izpite (Poljče, 16.04.2009)   
 
►     helikoptersko usposabljanje Modul A: manjkajoča Smerkolj in Štamcar Martina se 
udeležita vaje pri enem od ostalih društev GRS (dogovor z Robijem Kraljem) 
 (5.5. Radovljica, 6.5. Jezersko, 7.5. Ljubljana, 12.5. Kamnik,...) 
  
  
OBVESTILA:  
  
Predvidene popoldanske vaje v mesecu maju 2009: 
►     v  sredo 6.5.2009 bo ob 17 uri na Ljubelju - popoldanska vaja »baronov tunel« ki jo vodi 
Sašo Rožič (delo z jeklenico..).  
Obvezna alpinistična oprema reševalca (čelada, plezalni pas, alpinistična oprema); 
►     13.5. vaja Bela peč  
►     27.5. vaja Storžič  
  
  
►     memorial Jožeta Rozmana v veleslalomu, Javornik, ponedeljek 27.4.2009 !!!!!! 
Organizator je prestavil dan tekmovanja na 27.4., zaradi neugodnih pogojev 
 http://www.lompodstorzicem.si/aktualno.php?subaction=showfull&id=1240174374&archive=&sta
rt_from=&ucat=1& 
  
  
►     1.5.2009, Kötshach-Mauten (A), Valentingletscherlauf - turnosmučarsko tekmovanje za 
gorske reševalce, alpniste   
nakaj kandidatov je že, zainteresirani se javite Sova Stanetu 
http://www.bergrettung-koetschach.at/home 
  
  
►     predvidoma 10.5.2009 - Koflerjev memorial v Vratih (GRS Mojstrana) - turnosmučarsko 
tekmovanje 
  
 


