KOMISIJA ZA REŠEVANJE IZ PLAZOV
Številka: GRZS/476
Datum: 06.09.2018

ZAPISNIK
02. redne seje Komisije za reševanje iz plazov, ki je potekala dne 03.09.2018
s pričetkom ob 18. uri v Kranju

PRISOTNI: Predsednik KRP Klemen Volontar;
Člani komisije: Brajnik Grega GRS Radovljica, Ana Trnkoczy GRS Bovec
Špeh Matej GRS Celje, Roman Tkavc GRS Maribor,
Marko Petek GRS Kamnik, Rakušček Matjaž GRS Tolmin,
GOST: Marko Matajurc, podpredsednik, Danilo Pavšič GRS Tolmin
ODSOTEN : /

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 01. redne seje – 2018 ;
Pregled dejavnosti do danes
Delo v prihodnje
Plani 2019
Razno

Ad1. Pregled in potrditev zapisnika 01. redne seje KRP:
- na zapisnik 01. redne seje KRP ni bilo pripomb ;
- sprejeti sklepi iz zapisnika 01. seje KRP so bili realizirani v celoti.

Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za:7
Proti: 0
Vzdržal: 0

KRP 02-2018/
ad1-01

Potrditev 01. zapisnika

Nosilec
KRP

Rok
Ni

Ad2. Pregled dejavnosti do danes
IPO (24.-27.5.2018 Pohorje) je bil realiziran.
izpeljana sta bila dva treninga IPO in sicer 1. julija (udeležba 8 VRP) in 2. septembra (udeležba 11
VRP)
Ad 3. Izpit/preizkus IPO
- bo 15. septembra 2018 v Ratečah (obvestilo s časovnico bo poslan naknadno)
- na usposabljanje Avstrijske reševalne službe Koroške v oktobru 2018 sta se prijavila Kenda Miha GRS
Bovec in Leva Marjeta GRS Maribor
Ad4. Plan nabave in porabe 2019
- V pisarno smo poslali program dela 2019, plan nabave opreme in plan porabe sredstev.
- Ugotavljamo, da so helikopterski oprti za psa pri vsaj 60% vodnikih starejše od 10 let. Življenjska doba
se je iztekla. V naslednjih dveh letih bi z nabavo pol/pol v celoti nadomestili dotrajane oprti. Z nabavo
svetilk (5 kosov letno) nadaljujemo.
- Za potrebe VRP in kot reklamni material za mednarodna srečanja in seminarje/tečaje in AA nabavimo
60 bombažnih majic z napisom »vodnik reševalnega psa« in logotipom. (pridobimo par ponudb)
Ad5. Razno :
- v poletnem času je bila narejena statistika o reševalnih intervencijah VRP; leto 2016 letne intervencije
(1.4.-31.10) 31, zimske intervencije (1.11.-31.3.) 10, plazovi 0, leto 2017 letne intervencije 26, zimske
5, plazovi 0, leto 2018 letne intervencije 25, zimske intervencije 12, plazovi 4, leto 2016 – 2018 skupaj
113 intervencij (leto 2018 še ni zaključeno).
- Za VRP, ki so opravili zadnjo stopnjo izpita je potrebno naročiti znake in potrdila (urejeno)
- Kovačič Marjan GRS Maribor je na iskalni intervenciji 10. avgusta 2018 s psom našel pogrešanega,
zato KRP predlaga, da se mu prizna opravljen izpit IPO 2.

Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Nosilec

Rok

Za:7
Proti: 0
Vzdržal: 0

KRP 02-2018/
ad5-01

Kovačiču Marjanu se
prizna IPO 2

KRP

takoj

V smislu zmanjševanja stroškov in preobremenjenosti vodnikov KRP predlaga nekaj sprememb:
- letni tečaj in izpit postaneta enakovreden pogoj za pridobitev licence VRP;
- letni tečaj/preizkus/izpit bo oktobra, praviloma 4 dni (četrtek – nedelja)
- zimski tečaj/preizkus/izpit bo marca, praviloma 5 dni (sreda popoldan – nedelja)
- vodnik, ki bo dosegel s pravilnikom predpisano prisotnost lahko pristopi k preizkusu/izpitu zadnji dan
tečaja;

-

vodnik, ki bo dosege vsaj 50% s pravilnikom predpisane prisotnosti lahko pristopi k naknadnemu
preizkusu/izpitu (praviloma 14 dni po tečaju)
vodnik, ki ni prisoten na tečaju (ali maj, kot 50%) ne more pristopiti k preizkusu/izpitu;
licenčno obdobje velja od zaključka zimskih izpitov pa do začetka naslednjih zimskih izpitov;
za uvajanje sprememb velja enoletno prehodno obdobje.
(izpit/preizkus 2018 še po starih merilih, tečaj/izpit/preizkus (oba) 2019 upoštevamo nov predlog.
marca 2020 se določijo licence po novem pravilu.)
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Nosilec

Rok

Za:7
Proti: 0
Vzdržal: 0

KRP 02-2018/
ad5-02

Predlagamo popravke v
Poslovnika KRP

KRP

takoj

Zaradi lažjega sledenja usposobljenosti VRP in težav pri prijavljanju v INFO (prijavlja se reševalce brez
osnovnih pogojev) ponovno predlagamo da se v INFO doda:
- vodnika brez izpolnjenih osnovnih pogojev za reševalca ne da prijaviti na usposabljanje
- rubriko, kjer se bo jasno označilo katere dni bo prijavljeni na dogodku
- ko vodnik opravi izpit ali preizkus se mora dosežena stopnja usposobljenosti vpisati avtomatsko (pri tem
ne bo prihajalo do tipkarskih-človeških napak)
- dosežena stopnja usposobljenosti vodnika mora biti vidna v matičnem listu reševalca
- status vodnika mora biti viden (licenca DA/NE)
- status vodnika (licenca A1) mora biti vidna;
- v sistemu INFO GRZS naj v poročilo o akciji doda rubrika, kjer bo obvezno označiti kdaj in koliko (kdo)
VRP je sodelovalo na posamični intervenciji
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Nosilec

Rok

Za:7
Proti: 0
Vzdržal: 0

KRP 02-2018/
ad5-03

Predlagamo popravke v
sistemu INFO GRZS

KRP

takoj

Seja KRP zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala :
Ana Trnkoczy

Predsednik KRP:
Klemen Volontar

