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                                                Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
  ZIMSKI DEL OBNAVLJALNIH IZPITOV  ZA ČLANE  DRUŠTVA GRS TRŽIČ   
  IN PRIDOBITEV   VELJAVNE  LICENCE AKTIVNEGA REŠEVAL CA  DO LETA  2012  , 
 
  -  ki so bili izvedeni  v soboto 3.12.2009  med 07-16 uro  na območju Zelenice .  
 
Prisotni člani društva :  

- vodje delovišč – inštruktorji  :  Slavko ROŽIČ, Milan MEGLIČ, Janez PRIMOŽIČ in Robert 
KRALJ; 

- aktivni člani, ki so potrjevali in potrdili  zimski del licence:  Aljaže ANDERLE, Martin BELHAR, 
dr. Iztok TOMAZIN, Slavko FRANTAR, Primož HOSTNIK, Dejan JEKOVEC, Matjaž KOS, Janko 
MEGLIČ, Matija PERKO, Strane SOVA, Martina ŠTAMCAR, Primož ŠTAMCAR, Vili 
VOGELNIK, Elemir ZRIM,   

- pripravniki v društvu GRS Trži č ki so se vaje udeležili:  Dušan HRNČIČ, Miha LOVRENČAK,  
- pridruženi član vodnik reš.- psa: Miran TIŠLER 

Odsotni člani  : 
- izostanek opravičili :  Robert VIDIC, Samo OPALK – pripravnik,  Bojan ŽOHAR – Član, 
- izostanka niso opravičili  : Klemen BELHAR, Klemen PREMRL – pripravnik, Janko JERMAN, 

Andreja JAGODIC,  Primož ROŽIČ, Sašo Rožič, Matej SMERKOLJ – člani. 
 
DELOVNE TOČKE: 

� Zbor za vse člane je bil 3.1.2009  ob 7 uri  na Policijski postaji Tržič, kjer je vodja izobraževanja  
prisotne seznanil z elaboratom – opisom in namenom  vaje (zimskega  dela obnavljalnih izpitov). 
Lokacija vaje je bila kopa nad zgornjo postajo sedežnice  Zelenica II, čas vaje med 07-15 uro.  
Preverjanje osebne zaščitne opreme reševalcev. 

� Ciljna skupina so člani društva GRS Tržič , ki tvorijo operativno moštvo, imajo status aktivnega 
gorskega reševalca, imajo veljavno zdravniško spričevalo in opravljen letni del izpitov za potrditev 
licence do leta 2012; 

� Po predstavitvi sledi odhod moštva z lastnimi  vozili in vozilom DGRS Tržič v smeri Ljubelja, 
namestitev turno smučarske opreme, razdelitev in transport reševalne opreme  med članstvo. 

� Preizkus znanja se preverja na štirih delovnih točkah : 
1. delovišče  - sestavljanje in vezava »akia« čolna za strme spuste ;    
2. delovišče  - snežni prerezi in izdelava zapisnika (obrazec za  diagram snežnega prereza – snežni 

profil) 
3. delovišče  - delo na plazu , iskanje zasutega z lavinsko žolno, plaz velikosti kvadrant 30 m x 30m, 

reševalec omejen na čas iskanja 8 minut,  preverja se tudi oprema, ki jo mora imeti reševalec s 
seboj (lav. lopata, lav. žolna , sonda) 

4. izdelava varovališča in sidrišča  glede na snežne razmere (cepin, smuči), spuščanje v sistemu 
»V«,  

� Po izvedeni vaji 16 članov Društva opravi še vzpon na Vrh Begunjščice po različnih smereh. 
� Med 14.00 in 15.00 sledi na srednji postaji sedežnice Vrtača analiza opravljenega dela in kosilo za 

udeležence vaje. 
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� Ob 16.00 uri  transport reševalcev in opreme na mesto izhodišča – Policijska postaja Tržič , pregled 
uporabljene reševalne opreme . Skrbnik opreme je poskrbel  za vračilo opreme nazaj na svoje 
mesto. 

� V času vaje – opravljanja  zimskega dela izpitov se nihče od članov društva GRS Tržič  ni telesno 
poškodoval,  na vaji prisotni tudi 3 vodniki lavinskih reševalnih psov  (Kos, Tišler, Hrnčič)  nihče od 
psov ni bil poškodovan, ravno tako na osebnih vozilih članov in vozilu društva GRS Tržič ni nastala 
materialna škoda. 

� Zaključek :  
          -   Zimski  del izpitov je  14 članov Društva GRS Tržič uspešno opravilo ; 

                -   za  5 članov društva bo naknadno določen rok  za opravljanje zimskega   
                    dela potrditve  licence ; 
 
 
 
                                                                           Sestavil: tajnik društva GRS  Tržič 
                                                                                                Matjaž KOS 
 


