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  DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  
  Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
   4290 Tržič  
 
 
 
 
 
 

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   16.4.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
Popoldanska vaja  Društva  GRS Tržič , ki je potekala  dne 16.4.2008  ob 16.00  uri, na območju Ljubelja 
(Baronav tunel – okno) – vaja še šteje za obnavljalne izpite.  
 
PRISOTNI člani odbora  : Rožič Slavko, Perko Matija,  Kralj Anton, Sova Stane, Žohar Bojan, Jerman 
Janko,  Rožič Sašo,   Kos Matjaž, Meglič Janko,  Zrim Elemir, Štamcar Martina,  Jekovec Dejan, Frantar 
Slavko, Štamcar Primož,  Štamcar Martina, Premrl Klemen in  Lovrenčak Miha.     
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 17 članov  
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
�  Inštruktorja Janez Primožič – vodja I skupine in delovišča   in Anton Kralj  vodja II skupine in  
     delovišča  -  seznanita  prisotne člane , da bo tega dne izvedena   tretja   vaja z delom na terenu in    
     obravnavano tematiko : 
  

- izdelava sidriš ča, spust ob vrvi, sestava – vezava nosil  Ut  2000 v steni in transport 
namišljene osebe v  nosilih po strmem terenu do voz ila GRS.   

 
    Člani so bili  razdeljeni v dve  skupini po 10 + 6 članov in so delovali na dveh deloviščih :  

 
       -     kot prva naloga na popoldanski vaji je bila razdelitev članstva v dve skupini, vsaki skupini  bile  
             dane konkretne naloge za izvedbo vaje na posameznem delovišču. Sledila priprava in pregled    
             opreme , ter  odhod na teren – v smeri (baronovega tunela), 
       -     izdelava glavnega sidrišča in spust po vrvi vseh članov na drugo delovišče, kjer ena od skupin  
             pripravi novo  sidrišče, druga skupina, pa se je ob vrvi spustila do  melišča in izdelal novo   
             sidrišče za kasnejši transport nosil Ut 2000 po strmem melišču do ceste.        
             V steni sledilo sestavljanje  nosil UT 2000  (sestava nosil, vezava nosil za vodoravni    
             transport,  vpetje reševalca v nosilih, priprava nosil  namestitev trakov, uporaba Pav plošče,   
             namestitev ročic). 

- na drugem delovišču pa je bilo opravljeno delo na izdelavi sidrišča s trakovi in prevzem  nosil, ter 
kasnejši transport do ceste – z etapnim spuščanjem. 

- Po zaključku vaje sledi še  pregled uporabljene opreme in spravilo le te.  Noben kos uporabljene 
Opreme se ni uničil. 

- Na usposabljanju se ni nihče telesno poškodoval 
 
                                                                                                    R: Janez Primožič , Kralj Anton in člani 
 
  



 2 

 
 
    Obe skupini sta delo kljub težkim pogojem dobro opravili in pokazali zainteresiranost in zadostno   
    znanje. Izvedena vaja bila  izvedena in opravljena v slabem vremenu (v času vaje tudi  močno  
    deževalo), stena mokra,  
 

� Po izvedeni vaji sledila analiza opravljenega dela, kjer večjih napak ni bilo opaziti, na  ugotovljene 
napake pa bili člani opozorjeni. 

 
 

                                                                                                                             R:  inštruktorja 
                                                                                                                                  
 

II. OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti): 
 

 
-  v zvezi okvare na prikolici, bo Žohar Bojan dne 17.4.08 le to odpeljal na popravilo do Meglič Milana;   

       -  v sredo dne 23.4.2008 bo redni sestanek !!   
              -  in opravljen vnos aktivnosti v evidence »Aktivnosti  članstva Dgrs Trži č«. 

 
III. RAZNO: 

 
 

�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           

 
Vaja zaključena ob 20.00  uri 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


