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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   7.11.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega popoldanskega usposabljanja članov  Društva  GRS Tržič , ki je potekalo  dne  5.11.2008 z 
pričetkom ob 20.00  uri,  v sejni sobi objekta PP Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : vodja usposabljanja Primož Štamcar, ostali prisotni  člani: Slavko Rožič, Anderle 
Aljaž, Belhar Martin, dr. Iztok Tomazin,   Frantar  Slavko, Jekovec Dejan, Jagodic Andreja, Jerman 
Janko, Kos Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert, Lovrenčak Miha,  Meglič Janko, Perko Matija, Premrl 
Klemen,Rožič Primož, Rožič Sašo, Smerkolj Matej,  Sova Stane, Štamcar Martina, Vogelnik Vili,   Žohar 
Bojan, Vidic Robert in Tišler Miran.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 25 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE: 
 
                                                                                                           

 � Vodja usposabljanja Primož Štamcar  predstavita potek in delo na popoldanskem 
usposabljanju  tega dne . Na usposabljanju članstva društva GRS Tržič je bilo prestavljeno : 
- teoretični  del ki je obsegal predavanje na temo : SNEG IN SNEŽNI PLAZOVI. Predavanje se 

štelo za obnavljalne izpite.  
- Članstvo se je tako seznanilo z značilnostmi zimskih gora (sneg, temperature,vremenske 

razmere), tekoče in trde padavine, razdelitev snega (pršič, puhec,južni sneg, ledene iglice, 
babje pšeno, toča, ivje),  preobrazba snega (drobljenje, zrnenje, tajanje in zmrzovanje, stari 
sneg), zastrugi, sestava snežne odeje,snežni profili, snežni plazovi- lavine, poimenovanje 
lavine, razdelitev lavin ( plazič, pršni plaz, talni plaz, točkasta napoka), vzroki za nastanek 
plazu, obrazloženo zakaj so plazovi nevarni in kakšno je varstvo pred plazovi in kateri so 
nabolj nevarni dejavniki za nastanek lazu, prerezi odeje (norveška, švicarska metoda,ameriški 
način), seznanitev z 3x3 ocenjevalno metodo, redukcijska metoda, oprema za delo na plazu 
reševalca in zaključek.       

- Usposabljanje zaključeno ob 20.00 uri. 
- Samo predavanje bilo izvedeno kvalitetno, zateja resnično področja, ki so pomemban za delo 

na terenu.          
 
                                                                          R:  Primož Štamcar 
                                                                 

      
     
                                                                                                                                                 
 
RAZNO: 

 
� Po usposabljanju sledi še krajši sestanek: 
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� Članstvo se seznani še z gradivom za izredni občni zbor reševalcev, ki bo potekal v 
Poljčah dne 24.11.08. Naše društvo zastopajo člani: dr. Iztok Tomazin, Kralj Robert, 
Štamcar Primož in Rožič Slavko. 

- v zvezi kandidatov je bilo članstvo mnenja, da sta od prijavljenih kandidatov kot 
primerna za opravljanje funkcije predsednika GRZS Hartman,Potočnik, nekaj članov 
podala svojo  obrazložitev za posamezne kandidate. 
Sklep: 
Društvo GRS Tržič je na rednem sestanku sprejelo sklep, da bodo kandidati svoj glas 
oz. podporo dali kandidatu Potočnik Igorju. Izidi glasovanje za predlog 24 članov, 1 
proti, vzdržanih ni bilo. 
Sklep bil soglasno podrpt in sprejet 

      �    Po rednem sestanku sledila še razdelitev opreme – turni pancerji. 
   
�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem usposabljanju  ni bilo obravnavanih. 
           

 
Popoldansko usposabljanje  zaključeno ob 20.30  u 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


