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P O R O Č I L O 
 
 
Med 27. in 30. majem je na območju Treh Kraljev na Pohorju potekal tečaj za vodnike reševalnih psov 
GRZS. Namenjen je bil vsem oblikam izobraževanja vodnika in psa za iskanje pogrešanih v letnih 
razmerah.  
Tečaj je v teoretičnem delu zajemal predavanje o poškodbah in bolezenskih stanjih pri psu ter prvi 
pomoči psu. Inštruktorji – vodje skupin so pred vsako vajo teoretično obdelali vsebino oz. analizirali 
preteklo delo. Praktični del pa je zajemal, glede na stopnjo izurjenosti psa in vodnika, treninge po 
zahtevnosti od posamezne vaje do kompleksnega iskanja na večjem območju z več pogrešanimi. 
Generalna tema tokratnega tečaja je bila iskanje oseb, ki so obtičale v neobičajnih položajih in so za psa 
nenavadne in oseb, ki so na videz običajni sprehajalci, so lahko v gibanju, govorijo, itd, so pa iskane 
osebe. 
Kot zaključek je bila predvidena nočna, kompleksna vaja iskanja na določenem območju, kjer bi izvedli 
simulacijo prave iskalne intervencije z vsemi elementi, kot so prijava vodnika, seznanjanje s podatki o 
pogrešanjem, določitev območja iskanje, uporaba satelitske navigacije kot podpora, preizkus 
komunikacij, obnašanje psa v nočnih okoliščinah... 
Vodniki so bili razdeljeni v štiri skupine glede na zahtevnost, vodili so jih izkušeni inštruktorji – vodje 
skupin. V osnovni skupini je bil namen doseči, da pes obvladuje igro, lajež, navezanost na vodnika.. 
V drugi skupini so poleg nakazovanja in potrjevanja psa že nadgrajevali zahtevnost z iskanji na večje 
razdalje z motivacijo ali brez. V tretji in četrti skupini pa so bili vodniki z že izdelanimi psi, kjer je bila 
glavna naloga izvajati iskanja na daljše razdalje z dvema ali več pogrešanimi v neobičajnih položajih 
(obešenec, plazeč človek, stokajoč, itd). 
Intenzivnost in vsebino vsake posamezne vaje so določali inštruktorji v dogovoru z vodnikom. 
 
27.05. – zbor udeležencev in razdelitev v skupine 
-   delo je potekalo med 10. in 13. uro , kosilo, in med 15. in 17.uro 
-  v popoldanskem delu med 17. in 19. uro smo poslušali predavanje veterinarja in ga zaključili s 
praktičnim delom na psu 
 
28.05. – dopoldanski in popoldanski del med 8.30 in 13. uro ter med 14.30 in 18. uro sta bila namenjena 
utrjevanju dela po skupinah 
 
29.05. – v jutranjih urah se je sestala nova komisija na krajšem sestanku. Skupine so delale po načrtu. Dan 
smo porabili tudi za to, da mo posodobili vse GPS naprave in prenosne računalnike z novo programsko 
opremo in nadgradnjami kart. Vsi GPS so bili vizuelno pregledani.  



Na sestanku komisije, sodelujejo vsi vodje skupin, so inštruktorji menili, da je predvidena nočna vaja z 
vključevanjem toliko novih, zahtevnih elementov prezahtevna in prinaša hkrati preveč sprememb zato 
smo vsebino nočne vaje nekoliko prilagodili. Popoldanski del smo izkoristili za krajši pohod, večerno 
vajo pa spremenili v trening po skupinah v nočnih razmerah, kjer so vodniki ugotavljali na sploh kako psi 
delujejo v omejenih okoliščinah, kako na njih vplivajo različni svetlobni ali odsevni elementi, kako si 
lahko pomagajo z posebnimi močnimi svetili (koliko je to moteče za psa), ki so namenjeni prav izvajanju 
iskanja ponoči.  
Popoldan smo pomagali tudi planincu, ki si je v bližini izpahnil ramo (podatki o poškodovanem pri vodji 
tečaja), ga oskrbeli in napotili v bolnico. 
Izvedli smo tudi pohod od doma, mimo Črnega jezera do Osankarice in nazaj.  
 
30.05. – dopoldan smo izkoristili za izvedbo vaje nakazovanja osebe ob prostem gibanju psa, brez ukaza 
išči. Narejena je bila simulacija zasilnega bivaka ob poti, kamor se je zatekel pogrešani in tam obtičal. 
Vodniki so se mimo skrivališča »sprehajali« s psom brez kakršne koli komande. Večina psov je uspešno 
nakazala pogrešanega.  
 
Po kosilu, ob 15. uri smo zaključili tečaj. 
 
Tečaj je bil izveden po planu, ki smo si ga zastavili, sodelovalo je večina vodnikov GRZS, še vedno pa se 
dogaja, da vodniki niso prisotni ves čas tečaja (služba, obveznosti), kar ni v prid kontinuiranemu in 
kvalitetnemu delu. Sodelovalo je 28 (osemindvajset) vodnikov GRZS, trije kolegi iz HGSS in veterinar. 
skupine so vodili izkušeni inštruktorji. Ugotavljajo, da večina vodnikov dobro dela s psi, da so vitalni in 
usposobljeni za delo. Opozorili so na postopnost šolanja saj s preskakovanjem, zlasti pri mladem psu, 
dosežemo ravno nasprotni učinek od željenega, kar nas v šolanju vrne za stopnjo ali dve nazaj.  
Pri pregledu navigacijskih naprav (prenosni računalnik je prineslo samo eno društvo!!!) ugotavljam, da 
kljub vsej podpori, navodilom, predavanjem itd, ki so bili izvedeni zadnja leta, nekateri vodniki ne 
obvladujejo niti osnov uporabe GPS naprav, nekaj naprav je imelo naloženo karto in programsko opremo 
še iz časa nakupa, kar pomeni, da se več let nikomur ni zdelo potrebno posodobiti opremo, ki igra 
pomembno vlogo v izvedbi intervencije. Nekateri vodniki sploh niso vedeli, da ima vsako društvo poleg 
naprave še pripadajoče karte in kode za namestitev. Vodstva društev morajo nujno urediti stanje, če 
drugega ne, naprave in kartografija so draga naložba, ki je upravičena, če jo uporabljamo za namen. 
Takšna naprava, podobno kot žolna, ABS nahrbtnik ipd., zahteva samoinciativno ukvarjanje in 
izobraževanje, služba lahko nudi le suport, ki je bil v zadnjih letih več kot zadovoljiv. Po drugi strani pa 
menim, da se da posamezne primere sanirati dokaj hitro ob sodelovanju uporabnika in vodstva društva, in 
da imamo v tem trenutku na razpolago dovolj naprav in je povprečno znanje dovolj visoko, da bi lahko v 
bodoče izvedli napredno izobraževanje za vse vodnike, z apelom, naj se »zamudniki« čim prej zadosti 
izobrazijo, da bodo lahko sledili naprednemu šolanju.  
 
Na tečaju ni bilo posebnosti ali poškodb.  
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