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Vajo zimske reševalne tehnike smo 5.1.2013 izvedli skupaj s kolegi iz GRS Tržič. Vodila 
sta  jo  inštruktorja  Janez  Primožič  in  Zvone  Korenčan,  ki  sta  za  poligon  izbrala  Suho 
ruševje, krnico pod vrhovi Vrtače, Palca in Zelenjaka, le nekaj sto metrov višje od terena, 
kjer smo se pred tremi leti zbrali na skupnem reševanju zasutega v plazu.

Na štirih  deloviščih  smo obnovili  in  spoznali  novosti  pri  metodah preizkušanja trdnosti 
snežne odeje, sondiranja, uporabe plazovne žolne ter izkopavanja in nudenja prve pomoči 
zasutim v plazu. Malo pred poldnevom, ko je bila pred nami le še simulacija štafetnega 
spusta ponesrečenca z nosili, je v utečen program vaje udaril klic s Centra za obveščanje. 
V severni  steni  Storžiča se je ponesrečil  plezalec, njegovo stanje je bilo resno, zaradi  
močnega  vetra  v  sunkih  pa  ni  bilo  mogoče računati  na  pomoč helikopterja.  Stekla  je  
klasična reševalna akcija, v katero je bila vključena večina tržiških reševalcev. Preostali 
Tržičani so se z nami povzpeli do ustja Osrednje grape v Vrtači, kjer smo dodobra občutili  
gospodarjenje vetra. S sidrišč na cepinih smo naredili dva strma spusta, nižje, kjer se je 
naklonina  unesla,  pa  smo prvič  preizkusili,  kako se  nova nosila  TSL obnesejo,  če  jih  
vodimo drseč na smučeh. 

Skupna vaja, ki se je je udeležilo 27 članov GRS Tržič in 27 članov GRS Kranj z dvema 
lavinskima  psoma,  je  bila  zelo  koristna  in  je  izpolnila  naša  pričakovanja.  Predavanja 
mešanih ekip inštruktorjev so na poslušalce delovala sveže, daleč od občutkov rutine in že 
slišanega,  nabrali  smo  nove  izkušnje  glede  nosil  TSL,  kar  pa  je  morda  še  najbolj 
dragoceno, so nova poznanstva med reševalci.

Člani GRS Kranj na vaji: Vojko Anderle, Filip Bertoncelj, Benjamin Blažič, Matej Brajnik,  
Borut Čadež, Robert Čermelj, Gregor Dolinar, Miha Dolinar, Borut Fajfar, Damir Grgorinič,  
Matjaž Ivačič, Tine Klanjšek, Matija Klanjšek, Zvone Korenčan, Franc Markič z Donom, 
Pavel Oman, Gregor Piskar, Andrej Prinčič, Tomaž Strupi, Anže Šavs, Gregor Šifrer, Albin 
Šter, Anton Štern, Janez Triler z Ibo, Igor Variačič, Janez Velikanje, Janez Ziherl.

Slike:

Vili Vogeljnik (GRS Tržič) : https://www.dropbox.com/sh/ugdv2nwd77mkeyv/7esa3pviYA

GRS Kranj : https://picasaweb.google.com/grskranj/SkupnaVajaGRSTrzicInKranj

https://www.dropbox.com/sh/ugdv2nwd77mkeyv/7esa3pviYA
https://picasaweb.google.com/grskranj/SkupnaVajaGRSTrzicInKranj

