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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   9.10.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega popoldanskega usposabljanja članov  Društva  GRS Tržič , ki je potekalo  dne 8.10.2008  ob 
18.00  uri,  v sejni sobi objekta PP Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Belhar Klemen,  Frantar  Slavko,  Kos 
Matjaž,  Kralj Anton, Lovrenčak Miha,  Meglič Janko, Perko Matija, Primožič Janez, Premrl Klemen, 
Rožič Sašo, Sova Stane,  Štamcar Primož, Štamcar Martina, Zrim Elemir , Žohar Bojan.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 16 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           

 � Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane in predstavi potek in delo na 
popoldanski vaji . Vaja šteje med obnavljalne izpite : 

- praktično delo in uporaba sistema »Snowpulse »life bag« - ABS nahrbtnika . 
- vodja usposabljanja ta dan: inštruktor  Janez Primožič  predstavi kratek opis samega 

nahrbtnika, namen uporabe, nakar sledi praktično delo . Član Matija Perko si namesti 
nahrbtnik, ter ga z potegom žice, ki je nameščena na levi strani naramnice nahrbtnika aktivira. 
Pri aktiviranju se je sprostil pok, ki je z zrakom napolnil zračno vrečo, ki obvaruje pred snežnim 
plazom zgornje dele telesa glava, vrat, prsni del. 

- Po praktični uporabi in izpraznitvi plinske jeklenke sledila ponovna shranitev zračne vreče 
nazaj v nahrbtnik .  Seznanitev članom z navodilom proizvajalca. 

- Sklep: 
- nahrbtnik (v skladišču jih 5 kom.) namenjeni za reševalne intervencije,  
- vsak član, ki bo nahrbtnik ABS uporabil (primer:izleti, lastna uporaba),  bo ob vrnitvi v skladišče   

vrnil polno oz. napolnjeno plinsko jeklenko, 
- prodajalcu (podjetje pro-montana) naročeno, da priskrbi dobavitelja ki bo jeklenke polnil, oz. 

možnost zamenjave jeklenk v trgovini (da jih bo imel vedno na zalogi), ker nam prazne plinske 
jeklenke pri nahrbtniku ne pomagajo nič,  

- vse ostale podrobnosti so razvidne iz navodil o uporabi, ki si jih člani lahko preberejo in se z 
njimi seznanijo (izvodi navodil v skladišču, priloga tudi  temu zapisniku)  

- Usposabljanje zaključeno ob 19.00 uri.          
 
                                                                          R:  Rožič Slavko, Primožič Janez 
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RAZNO: 
 
� Sledila seznanitev z prispelo pošto in tekočimi zadevami : 

- seznanitev članov z 20  reševalno akcijo našega društva (Žiganja vas, prenos obolele,   
     nezavestne osebe  do vozila ZD Tržič, ki je preko RECO Kranj tudi aktiviral člane za    
     posredovanje. V akciji sodelovali 4 člani, akcija že zaključena v Spinu, 
- predsednik predstavi še preostala izobraževanja ki bodo potekala v II.delu sklopa 

obnavljalnih izpitov ( prerez in snežni plazovi – predavanje pripravita  Rožič Sašo, 
Štamcar Primož),  predavanje iz prve pomoči (reanimacija, defiblirator-pripravi dr. 
Tomazin, Primožič) ; popoldanske vaje  predvideni termini 15.11. Ljubelj Žolna , delo 
na plazu in dne 13,14.12.08 zimski tečaj društva  na območju Košute.  Dne 17.12.08 
sestanek in pregled zimskega dela obnavljalnih izpitov. 

- V zvezi  popoldanski vaj – reševanje iz sedežnice, jo bomo izvedli, vendar v poprejšnjem 
dogovoru z upravljalcem smučišča ( ker mora le ta izkazati interes, saj je to eden od pogojev 
za izdajo dovoljenja za obratovanje smučišča). Na vaji bodo v poprejšnjem dogovoru 
sodelovali tudi člani – kolegi iz GRS Avstrije – postaje Borovlje, ki so izrazili željo po 
sodelovanju – realiziranje oz. povezana predsednik društva  Rožič Slavko. 

- Ponovno naro čilo in opozorilo : Vsi člani ki imajo poškodovan brezrokavnik Maya maya 
naj ga najkasneje do petka 10.10.08 dostavijo v skl adišče društva, brezrokavnik naj bo 
označen in navedene naj bodo poškodbe ki jihj mora proiz vajalec odpravitii !!!!  

- Predsednik društva seznani prisotne člane, da sta : Rožič Sašo in Štamcar Primož uspešno 
opravila I. del – letni del izpitov za inštruktorje . Predsednik še pohvali njuno delo in 
zainteresiranost, saj sta bila tako kot še  člana iz GRS Bohinj pohvaljena nad znanjem ki 
sta ga pokazala in sta po znanju precej  izstopala od ostalih udeležencev – čestitke!     

- Predsednik predstavi poslana dopisa na GRSZ : društvo GRS Tržič bo predvidoma 23.5.2009 
organiziral posvet o zvezah, dopis na GRZS že poslan, dne 9.10.08 poslan tudi datum po 
E.meil pošti; 
- nadalje bo društvo GRS Tržič v mesecu marcu 2009 organiziral izpite lavinskih reševalnih 
psov registriravnih pri komisiji GRZS za reševalne pse, dopis že posredovan predsedniku 
komisije, točen datum določi GRZS, območje – 2 delovišča plazova bosta na območju 
Zelenice  izvedba sobota, nedelja; 

- Društvo GRS Tržič bo tudi organizator srečanja veteranov na Ljubelju – 2008,  
- Člana društva dr. Tomazin, Kralj Robert sta udeleženca zasedanja IKAR, ki poteka v tem 

tednu v Franciji; 
- Nadalje podana informacija v zvezi odstopne izjave  predsednika GRZS Miroslava Pogačarja, 

prebrana (odstopna izjava, obrazložitev, nov razpis, pravni položaj na podlagi odstopne 
izjave), vse ostale podrobnosti razvidne iz pisne dokumentacije, ki se hrani skupaj z 
zapisnikom v pisarni društva – kdor se želi podrobno seznaniti ! 

- Seznanitev z zapisnikom  18. sejo UO GRZS in  19. izredno sejo UO GRZS ( oba zapisnika  in 
vse ostale podrobnosti razvidne iz pisne dokumentacije), ki se hrani skupaj z zapisnikom v 
pisarni društva – kdor se želi podrobno seznaniti ! 

- Predsednik seznani člane, da bo predvidoma v naslednjem tednu prišlo do dostave turno 
smučarske opreme ( seznam članov  –  sklep UO DGRS Tržič je priloga zapisniku) ;      

- Razno : - v SB Jesenice je na zdravljenju zaslužni član Alojz Bergant;            
                             - v petek 10.10.2008 organiziran izlet za zaslužne člane, vabila in prijave že v teku; 

                   -  še v tem letu bo izveden »lažni poziv« za vse aktivne člane , zbor na PP Tržič, kjer    
                      bo po sklicu pregled opreme za delo na terenu; 
                   -  zaslužni član Kavčič izrazil željo, da bo v naslednjih dneh očistil vozilo DGRS Tržič; 

 
� Predsednik naroča:  da vsi člani ki opravijo določeno aktivnost, da oddajo na prvem rednem  

sestanku  izpolnjen obrazec, ki ga pregleda in  potrdi in ga odda izvod blagajniku in izvod tajniku za 
arhiv !!!    

�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem usposabljanju  ni bilo obravnavanih. 
           

 
Popoldansko usposabljanje  zaključeno ob 20.00  uri 
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                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
Priloga: 
- rezdelilnik turno-smučarske   opreme 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


