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         P O R O Č I L O 
 
 
Med 26. in 30. januarjem je na Vršiču potekalo redno usposabljanje vodnikov reševalnih psov GRZS. 
Popoldanski začetek tečaja je bil namenjen dobri pripravi začetnikov za delo s psi, pod vodstvom Zvoneta 
Esa in ponovitvi bistvenih stvari, ki jih mora VRP vedeti v zvezi z delom na plazu, snegom, preobrazbo, .. 
Žal sta se od sedmih kandidatov odzvala le dva začetnika in vsi inštruktorji ter vsi člani komisije. Zato je 
Zvone Es pripravil odlično uvodno predavanje na višjem nivoju za inštruktorje/vodje skupin. V nadaljnjih 
dneh so na usposabljanje prihajali vodniki glede na opravljeno stopnjo izurjenosti psa. Od 8. do 14.30 ure 
smo v šestih skupinah vadili praktično, po kosilu pa so bila pripravljena še zanimiva predavanja, ki niso 
neposredno povezana z delom psa a vsekakor pomembna saj širijo obzorje reševalca. Polajnar je 
predstavil temo sneg in preobrazba ter načini preizkušanja trdnosti, Karničar se je posvetil turni opremi, 
gibanju s smučmi in potrebnim znanjem za varno gibanje, Dimič je predstavil projekt sledenja psa med 
iskanjem pogrešanih z novim ročnim GPS aparatom, Brajnik je teoretično obdelal iskanje z RECCO 
(praktično smo vadili po skupinah na terenu), za zaključek pa je spet Es za vse kategorije vodnikov pripravil 
predavanje o izgradnji reševalnih psov. 
Glede na potrebe smo potrdili enega kandidata, da začne s pripravami na opravljanje izpita za 
inštruktorja/vodja skupine. Ta je aktivno sodeloval v začetniški skupini kot inštruktor pripravnik. 
 
Poleg spremembe, da ni bilo treba starejšim vodnikom »viseti« 5 dni na usposabljanju in so 
preizkus/licenco lahko opravili že zadnja dva dni, smo letos v svoji sredi gostili še tri kolege, ki so se nam 
pridružili samo informativno in bodo šele v prihodnje začeli z intenzivnim šolanjem psa. S takšno prakso 
bomo nadaljevali! 
 
Vseh skupaj, maksimalno število udeležencev, je bilo 51, sicer pa je bila udeležba zelo dobra, v povprečju 
43 udeležencev na dan. Razen redkih izjem, so bili vsi vodniki prisotni, kot je bilo dogovorjeno, nekateri še 
kak dan več!  
Od 16 društev je le peščica prijavila svoje vodnike v roku, ostali šele na večkratno prigovarjanje pisarne in 
predsednika, dve postaji pa sploh nista prijavili udeležbe.  
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