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Temeljne naloge GRZ Slovenije 1/2

• Povezovanje članic zveze in skrb za enotno 
organiziranost in delovanje.

• Zagotavljanje, koordinacija in poenotenje 
doktrine reševanja ljudi, katerih zdravje in 
življenje je ogroženo v gorskem svetu in drugih 
težko dostopnih krajih …

• Vzgoja in izobraževanje članov članic zveze 
članov PZS in PD.

• Preventivno delovanje za preprečevanja nesreč 
na gorskem področju in težko dostopnih krajih.



Temeljne naloge GRZ Slovenije 2/2

• Zagotavljanje javnih materialnih sredstev za 
delovanje in razvoj članic zveze.
• Pomoč družinam, otrokom ter ostalim 
svojcem gorskih reševalcev, ki so se pri 
reševalnem delu ponesrečili ter podpora in 
sodelovanje v Ustanovi Sklad Okrešelj 
Ljubljana.
• Povezovanje z mednarodnimi organizacijami 
in reševalnimi organizacijami drugih držav.



Reševalni pes nam je vedno v pomoč



Organi GRZ Slovenije

• zbor gorskih reševalcev
• upravni odbor
• predsednik
• nadzorni odbor
• disciplinsko razsodišče
• strokovna služba
• strokovno posvetovalno telo



Tako so reševali nekdaj



Naloge Zbora gorskih reševalcev 1/2

• sprejemanje Statuta zveze, poslovnika o delu 
zbora gorskih reševalcev,
• sprejemanje programa razvoja zveze,
• potrjevanje programa dela, finančnega načrta in 
zaključnega računa,
• odločanje o razpolaganju in pridobitvi 
nepremičnega premoženja zveze,
• volitve in razreševanje … 



Naloge Zbora gorskih reševalcev 2/2

• seznanitev in potrditev predstavnikov članic 
zveze v UO,
• obravnava poročilo o delu Ustanove Sklad 
Okrešelj,
• podeljevanje priznanj in nagrad zveze, 
• odločanje o pritožbah zoper odločitve 
disciplinskega razsodišča,
• sklepanje o statusnih spremembah in prenehanju 
zveze,
• obravnava primernosti organiziranosti zveze …



• izvrševanje sklepov Zbora gorskih reševalcev … 
• sprejemanje predloga programa dela, finančnega 
načrta … 
• določanje vsebine, obsega in načina opravljanja 
gorske reševalne dejavnosti,
• zagotavljanje poenotenja in razvoja 
organiziranosti reševalne dejavnosti,
• določa standarde ravnanja pri opravljanju gorske 
reševalne dejavnosti,
• sprejemanje in dopolnjevanje normative 
operativne pripravljenosti …

Naloge UO GRZ S 1/2



• sprejemanje sklepov in izvajanje preventivne 
akcije za varnost v gorah,
• sklepanje zavarovanja reševalcev …
• izvajanje vzgoje na državnem nivoju in 
izobraževanje … 
• vodenje evidence in kronike nesreč v gorah …
• potrjevanje pravilnikov komisij,
• oblikovanje stališč za Zbor gorskih reševalcev … 
• odločanje o članarini, o delovnih razmerjih …
• ...

Naloge UO GRZ S 2/2



Reševanje z marinerjem



Predsednik GRZ S
Naloge predsednika GRZ S 1/2

• predstavljanje in zastopanje zveze
• vodenje sej UO ter odločanje s člani
• skrb za povezavo in sodelovanje zveze z drugimi
• odgovornost za uresničevanje smernic in sklepov 
• koordinira delo načelnikov članic zveze
• priprava predloga letnega programa dela in 
finančnega plana



Naloge predsednika GRZ S 2/2

• poročanje Zboru reševalcev o delu zveze v 
preteklem obdobju

• vodenje delovnih stikov s člani zveze in s tujino
• sodelovanje in usklajevanje aktivnosti v IKAR
• po potrebi sklicuje posvetovalne in delovne 

razgovore
• odloča o pritožbah delavcev strokovnih služb na 

prvi stopnji
• obveščanje javnosti o delovanju zveze
• ...



Reševanje v plazu



Komisija za vzgojo in reševalno tehniko

• vzgoja novih članov
• izobraževanje inštruktorjev
• uvajanje novosti v reševalno delo
• mednarodne aktivnosti KVTR
• sodelovanje s Slovenskimi reševalnimi službami in 
URSZR



Žičnica



Priprava jeklenice za spust



Dvig s statično vrvjo



Spust ponesrečenca z marinerjem



Sestavljanje akija



Komisija za letalsko reševanje

• strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje za opravljanje 
reševalnega in drugega dela v gorah in drugih težko 
dostopnih terenih s pomočjo helikopterja
• spremljanje razvoja reševalne tehnike in opreme v 
letalskem reševanju doma in v tujini
• uvaja nove reševalne tehnike
• sodelovanje s sorodnimi reševalnimi organizacijami, 
katerih osnovna dejavnost je reševanje človeških življenj 
in reševanje premoženja ob večjih naravnih in drugih 
nesrečah (Civilna zaščita, gasilci …)
• organizira reševalne ekipe za helikoptersko reševanje v 
gorah v poletnih mesecih



Spust reševalca letalca



Vaja dviga v helikopter



V helikopterju



Pomoč je prišla



Komisija za medicino



Medicinske opreme je veliko



Reševalec letalec in reševalec letalec zdravnik



Pomoč ponesrečenemu



GORSKA REŠEVALNA ZVEZA
SLOVENIJE

II. del



Komisija za reševanje izpod plazov

• 30 vodnikov reševalnih psov, ki iščejo zasute v 
snežnih plazovih in iščejo pogrešanih oseb v 
težko dostopnem terenu
• minerji za namerno proženje snežnih plazov, 
ki so vključeni tudi v regijske štabe civilne 
zaščite
• preventivno delo: Dnevi varstva pred snežnimi 
plazovi, tečaji v planinskih šolah in društvih, ki 
so namenjeni širši planinski javnosti in 
predstavitvijo dela vodnikov reševalnih psov 
učencem v šolah v naravi
• sodelovanje s postajami oziroma društvi 
GRZS, upravnim odborom GRZS in planinskimi 
društvi



Sondiranje v hudem vetru



Iskanje ponesrečenca s sondiranjem



Sestavljanje aki čolna



Našli smo zasutega



Komisija za opremo in zveze

• priprava plana za nakup opreme 
• usklajevanje skupaj s KVTR glede opreme
• iskanje kvalitetne opreme
• pridobivanje ponudb za opremo in zveze
• nakup opreme
• razdelitev opreme





Komisija za informiranje in analize

• projekt  SPIN 
• urejanje spletne strani GRZ S
• izdaja publikacij
• informiranje
• preventivne akcije
• organizacija pomembnih obletnic
• urejanje arhiva









Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov zveze, 
zlasti pa nadzoruje njeno celotno gospodarsko, finančno in 
materialno poslovanje.

Disciplinsko razsodišče je pristojno za odločanje o 
disciplinskih kršitvah članov zveze.

Strokovna služba opravlja strokovno administrativno in 
tehnično delo za zvezo.



Dvig ponesrečenca z reševalcem letalcem



• gorski reševalec pripravnik
• gorski reševalec z licenco 
• gorski reševalec brez licence

Članski nazivi



Prevoz ponesrečenca z marinerjem



• gorski reševalec inštruktor
• gorski reševalec letalec
• gorski reševalec inštruktor za letalsko reševanje
• gorski reševalec letalec zdravnik
• gorski reševalec vodnik reševalnega psa

Specializacija



Pod severno steno Triglava



Organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij 1/2

• Usposobljeno in organizirano moštvo se ob 
klicu na pomoč v čim krajšem času zbere.
• Med visoko planinsko sezono se organizira 
dežurstvo ...
• Vodja intervencije je odgovoren za potek 
reševalne akcije. 
• V sestavi ekipe pri reševanju z helikopterjem 
mora obvezno upoštevati navodila o aktiviranju 
zrakoplovov Slovenske vojske in policije.
• Reševalno moštvo prepelje ponesrečenca ali 
bolnika do kraja, kjer ga prevzame v oskrbo 
služba Nujne medicinske pomoči.



Organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij 2/2

•Če vodja reševalne intervencije oceni, da je 
vzrok nesreče povezan s kaznivim dejanjem, ali 
če je ugotovljena smrt ponesrečenca, obvesti 
policijo. 
• Vodja reševalne intervencije, ki je sestavil 
reševalno moštvo, je pristojen tudi za dajanje 
informacij sredstvom obveščanja.
• Reševalec, ki je po naključju na kraju 
nesreče, je dolžan v okviru možnosti takoj 
organizirati reševanje in dati prvo pomoč 
ponesrečencu. 



Pes je našel zasutega



Spust je vedno težaven



Reševanje v Kotliškem grabnu leta 2005



17 društev/postaj GRS





Še malo in bomo v dolini ...
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