
Zabeležka sestanka inštruktorjev GRS Tržič  
 
Prisotni: Kralj Robert, Meglič Milan , Rožič Slavko, Rožič Sašo, Štamcar Primož , tajnik Kos 
Matjaž  
 
Sestanek se je pričel 2.9.2009  ob 20:10 v prostorih PP Tržič  
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 

1. Jesenskega obnavljalnega seminarja ( gradivo so inštruktorji dobili po e-pošti ) v 
Tamarju se udeležijo Kralj Robert , Rožič Slavc, Meglič Milan in mogoče Štamcar 
Primož . Udeležba je potrebna za podaljšanje licence.  
Andragoški seminar : priporočljivo, da se ga udeležijo Milan , Sašo in Primož. 
Najverjetneje bo tudi to pogoj za aktivno licenco.  
Zbor inštruktorjev: priporočljivo, da se nas udeleži čim več, poleg osnovne teme ( 
iskalna akcija ) še debata o pomenu in vlogi inštruktorjev GRS ter o formalnem 
pomenu zbora inštruktorjev.  

2. Izobraževanje pripravnikov 
Na podani predlog, ki ga je pripravil Slavc ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, 
prisotni se strinjajo o nujnosti tovrstnega pristopa. Koordinator za delo s pripravniki 
bo po skupni volji in mnenju prisotnih  Sašo Rožič (sklep1) . Njegove naloge so:  

- usmerja izobraževanje pripravnikov in koordinira delo postajnih inštruktorjev 
pri procesu izobraževanja. 

- sodeluje z Brusom, ki skrbi za izobraževanje članov. Skupaj usklajujeta 
postajne vaje in udeležbo ter vlogo pripravnikov na njih. 

- arhivira dokumentacijo s predavanj za potrebe nadaljnjega usposabljanja ( učne 
načrte, priprave, dokumente )  

- njegova funkcija je samoiniciativna in za svoje delo odgovarja načelniku oz. 
Upravnemu odboru 

 
Prisotni se zavedamo, da popolna ločitev izobraževanja med člani in pripravniki ni 
možna niti smiselna, je pa nujno potrebno bolj  obremeniti člane z drilom posameznih 
tehničnih detajlov ( vitla, vrvna tehnika, žolne,..), ki so tekom let rahlo obledeli. Oba 
inštruktorja ( Brus, Sašo) čaka zahtevna naloga prenesti tak način dela v prakso.  
 Sašo začne z izvajanjem programa po prvem jesenskem sestanku v oktobru. (sklep2) 

3. Izobraževanje članov:  
V jeseni se izvede situacijska vaja na temo iskanje pogrešane osebe v visokogorju , 
hkrati pa obdela orientacijo , GPS in zveze. Za pripravo vaje zadolžen Čera. (sklep3) 
Prisotni podprejo idejo Kralj Roberta, da se zimska vaja izvede situacijsko v treh 
ločenih skupinah . Skupine imajo točno določene naloge . Lokacija bo področje 
Zelenice. (sklep4) 

4. Na stanje opreme v Društvu ni pripomb , Sašo in Čera želita v osebno zadolžitev 
desonder. 
Sklep5: na prvem sestanku jima ga zadolži skladiščnik  

     Sašo skupaj s skladiščnikom pripravi nahrbtnik z naborom opreme, ki je zadostna za   
izvedbo mini reševalne akcije ob uporabi vrvne tehnike. Spisek opreme smo pregledali in 
ga potrdili. Nahrbtnik z opremo se bo nahajal v skladišču vidno označen.  
 
Druge teme niso bile obravnavane , sestanek je bil zaključen ob 21:05  
Zapisal: Slavc Rožič  


