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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   1.10.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega popoldanskega usposabljanja članov  Društva  GRS Tržič , ki je potekalo  dne 1.10.2008  ob 
16.00  uri,  v okolici objekta PP Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Anderle Aljaž, Frantar  Slavko, Jekovec 
Dejan,  Kos Matjaž, Kralj Robert, Lovrenčak Miha,  Meglič Milan, Perko Matija, Primožič Janez,  Rožič 
Sašo, Sova Stane, Smerkolj Matej, Štamcar Primož, 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  : 

- praktično delo na terenu ob uporabni GPS naprave . 
- vodja usposabljanja ta dan:  Anderle Aljaž predstavi kratek opis navigacijske naprav GPS , 

nastavitev kompasa, gibanje z kompasem, sprememba vpisanih  koordinat, nato sledilo 
praktično delo na terenu (bližnja okolica objekta PP Tržič – travniki), kjer so bile za delo 
določene  tri točke , gibanje z GPS napravo, določanje stojne točke in gibanje po sledi nazaj 
na izhodiščno točko. 

- Vodja usposabljanja ta dan poudari, da je namen današnjega usposabljanja, ki šteje za 
obnavljalne izpite iz zimske tematike seznaniti člane z postopki in kratkem osnovnem načinu 
uporabe GPS navigacijske  naprave (če so že znane koordinate npr. ob padcu padalca, 
nadalje npr. gibanje po neznanem terenu ob slabem vremenu in vrnitev na izhodiščno točko po 
sledi, sprememba koordinat; 

- Usposabljanje zaključeno ob 18.30 uri.          
 
                                                                          R:  Rožič Slavko, Anderle Aljaž 
                                                                 

      
     
                                                                                                                                                    
 
RAZNO: 

 
�   v sredo dne 8.10.2008 ob 18 uri bo potekalo v sejni  sobi PP Trži č predavanje na temo: 
      Uporaba in seznanitev z nahrbtniki ABS.  Predavanje pripravi in vodi inštruktor Janez  
      Primožič. Predavanje šteje med obnavljalne izpite !! Po predavanju sledi redni sestanek, z obravnavo  
      Tekočih zadev in pregledom redne pošte. 
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� 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 19.00  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


