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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   27.11.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega popoldanskega usposabljanja članov  Društva  GRS Tržič , ki je potekalo  dne  26.11.2008 z 
pričetkom ob 20.00  uri,  v sejni sobi objekta PP Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : vodja usposabljanja Primožič Janez , ostali prisotni  člani: Slavko Rožič, Anderle 
Aljaž, Frantar  Slavko, Jagodic Andreja, Jekovec Dejan, Jerman Janko, Kos Matjaž, Kralj Robert,   
Meglič Janko, Perko Matija, Premrl Klemen,Rožič Primož, Rožič Sašo, Smerkolj Matej,  Sova Stane, 
Štamcar Martina, Štamcar Primož, Vogelnik Vili,  Žohar Bojan, Vidic Robert, Hrnčič Dušan  in Tišler 
Miran.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 23 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           

 � Vodja usposabljanja Primožič Janez  predstavi potek in delo na popoldanskem usposabljanju  
tega dne . Na usposabljanju članstva društva GRS Tržič je bilo prestavljeno : 
- NAČRT NUJNEGA UKREPANJA : 
- Pristop do ponesrečenca (kaj je potrebno upoštevati, poskrbeti za lastno varnost, obveščanje, 

pregled ponesrečenca, nudenje prve pomoči..) 
- Pomoč ob zapori dihalnih poti; 
- Zunanja masaža srca, 
- Uporaba avtomatskega defibliratorja; 
- Po teoretičnem delu sledilo še praktično delo na oživljanju  »ančki«, umetno dihanje, zunanja 

masaža srca  30:2 odrasli, otroci 5.2; 
- Usposabljanje zaključeno ob 21.20 uri. 
- Samo predavanje bilo izvedeno kvalitetno, zajeta in z preprosto besedo predstavljena  

resnično področja nujne prve pomolči , ki so pomembna za delo vsakega člana na terenu.          
 
                                                                          R:  Primožič Janez 
                                                                 

      
     
                                                                                                                                                 
 
RAZNO: 

 
� Po usposabljanju sledi še krajši sestanek, kjer predsednik opozori člane na naročilo dr. Iztoka 

Tomazina – na resnost pri zdravniških pregledih za tiste člane, ki jih še niso opravili v roku;  
� Po rednem sestanku sledila še razdelitev opreme – turno okovje. 
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� POMEMBNO :  

- dne 3.12.2008 rednega sestanka NI !!! 
- dne 13.12.2008 – sobota bodo izvedeni zimski izpiti  (obnavljalni izpiti II. Del  za vse 

aktivne člane za potrditev licenc), predvidene lokacijeza iz vedbo izpitov  Šija, Pod 
Storži čem ali  Zelenica in bo znana do naslednjega sestank a, kot tudi zbor in skupen 
odhod,  

- dne 17.12.2008 bo zadnji sestanek v letu 2008 !   
   
�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem usposabljanju  ni bilo obravnavanih. 
           

 
Popoldansko usposabljanje  zaključeno ob 21.50  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


