Obrazložitve prejemnikov zlatega znaka CZ:
-

PGD SREDNJA VAS V BOHINJU, ob 120 - letnici uspešnega delovanja

-

JANEZ PRIMOŽIČ, predlagatelj GRZS

Janez Primožič se je v delo takratne postaje GRS Tržič vključil v letu 1988. Kot reševalec pripravnik se
je udeleževal organiziranih tečajev GRS in v letu 1991 je uspešno opravil izpit za gorskega reševalca.
Ves čas se je aktivno vključeval v delo postaje in društva GRS Tržič, kjer je ne glede na čas, vremenske
razmere in dan akcije v njej tudi aktivno sodeloval in pomagal alpinistom in gornikom, ko jim je bila
pomoč zaradi poškodbe nujno potrebna. V zimskem času je kot gorski reševalec redno sodeloval v
dežurnih reševalnih ekipah in s svojo prisotnostjo na smučišču Zelenica skrbel za varnost in nudil pomoč
poškodovanim smučarjem.
Poleg aktivnega dela gorskega reševalca v društvu GRS Tržič, je v letu 1995 uspešno opravil tudi izpit
za inštruktorja GRZS. Svoje znanje kot inštruktor gorskega reševanja in alpinistični inštruktor predaja
tako članom društva GRS Tržič na tečajih in usposabljanjih, kot tudi ostalim, saj je že vrstno let aktiven
v izpitnih komisijah za nove člane GRZS. V letu 2003 je opravil izpit za reševalca letalca in tako vsako
leto opravi več zahtevnih helikopterskih reševanj.
Med leti 2010 in 2018 je bil tudi član Komisije za medicino. Kot magister zdravstvene nege in zaposlen
v ZD Tržič, pa se tudi poklicno ukvarja z nudenjem prve in nujne medicinske pomoči. Prav tako opravlja
delo medicinskega tehnika v HENMP.
Primožič je dolga leta aktiven v društvu kot inštruktor, v zadnjih letih tudi kot član nadzornega odbora
DGRS Tržič, trenutno pa je predsednik Društva gorske reševalne službe Tržič in član UO GRZS.
Primožič je prejemnik Srebrnega znaka GRZS v letu 2009, Zlatega znaka GRZS v letu 2012 in
Bronastega znaka Civilne zaščite v letu 2010.
-

ELEMIR ZRIM, predlagatelj GRZS

Elemir Zrim se je v delo takratne postaje GRS Tržič vključil v letu 1975. Kot gorski reševalec pripravnik
se je udeleževal organiziranih tečajev gorske reševalne službe in v letu 1980 je uspešno opravil izpit za
gorskega reševalca.
Ves ta čas se je aktivno vključeval v delo postaje oz. društva GRS Tržič, kjer je ne glede na čas,
vremenske razmere in dan akcije v njej tudi aktivno sodeloval in pomagal alpinistom in gornikom, ko jim
je bila pomoč zaradi poškodbe nujno potrebna. V zimskem času je kot gorski reševalec redno sodeloval
v dežurnih reševalnih ekipah in s svojo prisotnostjo na smučišču Zelenica skrbel za varnost in nudil
zdravniško pomoč poškodovanim smučarjem.
Poleg aktivnega dela gorskega reševalca v društvu GRS Tržič, je več let vestno in odgovorno opravljal
naloge skrbnika opreme v skladišču društva GRS Tržič. Elemir Zrim je do sedaj za svoje delo prejel
več priznanj: bronasti znak CZ (2006), bronasti, srebrni, zlati znak PZS (med leti 1987-2002) in častni
znak za 25 letno aktivno delo v organizaciji GRZS (2000).
Elemir Zrim je v letu 2015 ob štiridesetletnem aktivnem delovanju kot gorski reševalec v v GRS Tržič
prejel Plaketo za življenjsko delo GRZS. Z aktivnim udejstvovanjem v GRS Tržič je nadaljeval, saj je
vsakoletni član inventurne komisije, kjer vestno in marljivo opravi to nehvaležno delo. Kadar le more se
udeležuje intervencij. V letu 2018 se je tako udeležil 7 intervencij, v letu 2019 3 intervencij in v letu 2020
1 intervencije.
Prispevek Elemirja Zrima se odraža tudi pri preventivnem delu, saj vsakoletno svoje znanje predaja
tečajnikom, ki se v velikem številu udeležujejo Tečaja varstva pred snežnimi plazovi, ki ga organiziramo
na Zelenici. Svoje izkušnje in znanje prav tako posreduje na raznih preventivnih aktivnostih, kjer
predstavljamo delo gorskega reševalca, tako otrokom na raznih taborih po planinskih kočah,
udeležencem raznih prireditev in tudi oskrbovancem doma starejših, kamor nas vsako leto povabijo da
se predstavimo.
Elemir Zrim je dobitnik priznanja Plakete za življenjsko delo GRZS v letu 2015 in Srebrnega znaka
Civilne zaščite v letu 2012. Društvo GRS Tržič kot predlagatelj meni, da je predlog za podelitev „zlati
znak CZ“ Elemirju ob dopolnjenih 45 letih aktivnega dela v GRZS utemeljen.
-

MATJAŽ KOS, predlagatelj DGRS Tržič

Matjaž Kos se je v delo takratne postaje GRS Tržič vključil v letu 1981. Kot gorski reševalec pripravnik
se je udeleževal organiziranih tečajev gorske reševalne službe in v letu 1984 je uspešno opravil izpit za
gorskega reševalca. Ves ta čas se je aktivno vključeval v delo postaje oz. Društva GRS Tržič, kjer je ne

glede na čas, vremenske razmere in dan akcije v njej tudi aktivno sodeloval in pomagal alpinistom in
gornikom, ko jim je bila pomoč zaradi poškodbe nujno potrebna. V zimskem času je kot gorski reševalec
redno sodeloval v dežurnih reševalnih ekipah in s svojo prisotnostjo na smučišču Zelenica skrbel za
varnost in nudil zdravniško pomoč poškodovanim smučarjem. Poleg aktivnega dela gorskega reševalca
je kot vodnik lavinskega reševalnega psa uspešno opravljal naloge pri potrebah reševanja zasutih v
gorah vse do leta 1988 in je pri tem združil poklicne možnosti, ki jih je opravljal kot policist – vodnik
lavinskega in službenega psa takratne milice. Naloge vodnika reševalnega psa, je nadaljeval tudi med
leti 2007 in 2015, v gorski reševalni službi pri Komisiji za reševanje iz plazov, ko je aktivno delo vodnika
reševalnega psa zaradi starosti psa prenehal. Kos je bil od ustanovitve leta 1991 do upokojitve leta 2009
tudi član Gorske enote policije, kjer je aktivno sodeloval v sestavu ekipe za helikoptersko reševanja v
gorah kot policist-letalec. Tudi poklicno je tako sodeloval pri mnogih reševanjih oz. pri vseh delegiranih
nalog zaščite in reševanja. V Društvu GRS Tržič je bil vedno med bolj aktivnimi člani. Med leti 2006 in
2018 je bil tajnik društva in je zaslužen za urejen sistem dela in vodenje arhiva, ki se kot tak vodi še
danes. Med leti 2010 in 2018 je bil Kos tudi član Komisije za reševanje iz plazov pri GRZS, kamor je bil
vključen kot vodnik lavinskega reševalnega psa. Redno se je udeleževal vseh usposabljanj in iskalnoreševalnih akcij tako v letnih kot v zimskih razmerah. Mnogokrat kot vodja reševalne akcije. Kljub skoraj
štirim desetletjem aktivnega dela v gorski reševalni službi je Matjaž Kos še vedno med najbolj aktivnimi
člani Društva GRS Tržič. V zadnjih treh letih je Kos statistično gledano izmed vseh članov GRS Tržič,
največkrat sodeloval v reševalnih akcijah GRS Tržič. Leta 2018 19x, leta 2019 24x, leta 2020 14x, s
svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem je mnoge izmed njih tudi vodil in jih uspešno zaključil. Prispevek
Matjaža Kosa se odraža tudi pri preventivnem delu, saj vsakoletno svoje znanje predaja tečajnikom, ki
se v velikem številu udeležujejo Tečaja varstva pred snežnimi plazovi, ki ga organiziramo na Zelenici.
Svoje izkušnje in znanje prav tako posreduje na raznih preventivnih aktivnostih, kjer predstavljamo delo
gorskega reševalca, tako otrokom na raznih taborih po planinskih kočah, udeležencem raznih prireditev
in tudi oskrbovancem doma starejših, kamor nas vsako leto povabijo da se predstavimo Matjaž Kos je
dobitnik priznanja Zlatega znaka GRZS v letu 2007, Bronastega znaka Civilne zaščite leta 2010 in
Srebrnega znaka Civilne zaščite v letu 2013. Društvo GRS Tržič kot predlagatelj meni, da je predlog za
podelitev „zlati znak CZ“ utemeljen.
-

ROBERT KRALJ, predlagatelj MNZ

Robert Kralj že vrsto let izjemno prispeva pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter dosega izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Robert Kralj je inštruktor na področju
dela policijskih nalog s helikopterjem, v gorah in na smučiščih. V teh tematikah je vpleten kot izvajalec
usposabljanj, prav tako pa izvaja usposabljanja v PPE. Robert Kralj več let uspešno razvija in krepi
organiziranost, usposobljenost in uspešnost reševanja v gorah, dosegel pa je pomembne dosežke pri
razvojnem delu na področju varnosti. Robert Kralj deluje tudi v GRZS kot inštruktor letalec, tako da
pridobljeno znanje v Policiji in GRZS uspešno dopolnjuje in razvija stroko v korist obeh organizacij.
Poleg tega Kralj sodeluje na vseh usposabljanjih Policije in GRZS za reševanje v gorah oz. na težje
dostopnih krajih s helikopterjem, kar pomeni da s svojim strokovnim znanjem in pomočjo najprej pomaga
pri usposabljanju pilotov in tehnikov letalcev, nato pa še vseh ostalih članov reševalnih posadk
(policistov in policistk, reševalcev GRZS ter zdravstvenega osebja). Robert Kralj pa uspešno pridobljeno
in predano znanje nadgrajuje tudi z operativnim izvajanjem nalog v realnih situacijah. Sodeloval je v
odmevnejših reševanjih ob poplavah v Bosni in Hercegovini, na Dravskem polju in opravil nešteto
reševanj v gorah. Tudi v prostem času nesebično priskoči na pomoč, zato ga helikopterske posadke
velikokrat vkrcajo tudi v Tržiču in se odpravijo na reševanje. Zadnji odmevnejši primer je bila njegova
aktivacija ob poplavah v Jelendolu.
-

FRANC KRAMAR, predlagatelj CZ Bohinj

Franc Kramar nas je žal v času razpisa za podelitev priznanj CZ zapustil, zato se podeljuje zlati znak
posthumno. Bil je več mandatov župan Občine Bohinj. V tem času je občino prizadelo več naravnih
nesreč. 2007 so občino prizadele močne poplave, ko je med drugim plaz v Soteski občino odrezal od
sveta, poleg ostale visoke škode pa je nastala več sto tisoč evrov visoka škoda v osnovni šoli. V letu
2009 so občino prizadele hude poplave, med drugim se je sprožil tudi plaz Kuharica, ki je porušil
stanovanjsko hišo. V letu 2014 je žled povzročil ogromno škode, predvsem pa njegove kasnejše
posledice, ko se je poškodovanega gozda lotil lubadar in praktično iztrebil smreko v Bohinju. V letu 2017
je občino prizadel še orkanski veter, nenavaden za Bohinj, ki je odkril precej streh.

V vsem tem času je Franc Kramar pomagal CZ pri zaščiti premoženja in prebivalstva. Vedno se je
odzval, da je pomagal CZ, nikdar mu ni bilo težko iti na teren, se pogovoriti z oškodovanci in na koncu
je vedno poiskal način, da je bilo oškodovancem čim lažje pri sanaciji škode, naj bo to z njegovo
pomočjo, pomočjo občinskega proračuna ali občinske uprave.
Ves čas se je tudi prizadeval, da so enote za zaščito in reševanje tehnično opremljene in strokovno
podkovana. Zavedal se je, da so to nujni predpogoji za uspešno posredovanje ob kakršnikoli nesreči.
Zavzemal se je tudi, da se na osnovni ravni pomoč ob naravnih nesrečah organizira na prostovoljni bazi.
Vedel je, da je ta pripravljenost prostovoljcev, pomagati sočloveku ob nesrečah, predpogoj za to, da se
reševanje organizira tudi takrat, ko je nesreča taka, da se ustavijo tehnična sredstva. Prostovoljci pa so
pripravljeni izpostaviti, ker pač vedo, da je nekdo potreben pomoči.
Po letu 2007, v času, ko je bil župan Franc Kramar, je napredek na področju civilne zaščite opazen. Od
takrat dalje je občina namenila bistveno več sredstev za delovanje civilne zaščite in poskrbela, da je
civilna zaščita dandanes primerno opremljena in sposobna delovati v vsaki nepredvidljivi situaciji.
Za njegovo delo se Francu Kramarju podeljuje zlati znak CZ.
-

JERNEJ HUDOHMET, predlagatelj Izpostava URSZR Kranj

Njegova pot na Ministrstvu za obrambo se je začela na Upravi za obrambo Kranj – Urad za obrambne
zadeve, nadaljevala v regijskem centru za obveščanje Kranj – kot vodja centra za obveščanje, nato na
Izpostavi URSZR Kranj, kot vodja izpostave in na URSZR kot direktor Urada za operativo. Pri
organizaciji vaj ali urjenj je vedno prispeval svojo »noto«, po kateri smo si zapomnili številne vaje – ali
na lokalnem nivoju, regijskem, državnem ali pa tudi mednarodnem obsegu, ki jih je organiziral ali pa bil
le udeleženec. Pri svojem delu je bil vedno vzor ter zgled ostalim. S svojim delom, požrtvovalnostjo,
organizacijo in vztrajnostjo je pomembno prispeval k napredku uprave. Pregovor pravi: nesreča nikoli
ne počiva, pa tudi ne izbira. Jerneju je nesreča prekinila njegov hiter tempo življenja. Ob prihodu na
URSZR je imel vizijo, kako uresničiti marsikatere ideje, ki jih na izpostavi ni bilo mogoče. Njegove ideje
so še vedno živa nit med nami. Za njegovo delo se mu ne bomo mogli nikoli dovolj zahvalili.
Obrazložitev prejemnika plakete CZ:
-

IGOR POTOČNIK, predlagatelj GRSZ

Igor Potočnik je naziv gorskega reševalca je pridobil leta 1993 in vse od takrat pa do danes aktivno
deluje v vrstah gorske reševalne službe in tudi Gorske reševalne zveze Slovenije. Od vključitve v vrste
gorske reševalne službe pa vse do leta 2018 je bil vodnik reševalnega psa. V obdobju od leta 2006 do
leta 2010 je bil predsednik Komisije za reševanje izpod plazov, od leta 2010 do leta 2018 pa
predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. S svojim delom je veliko storil za prepoznavnost
Gorske reševalne službe v Republiki Sloveniji kot tudi izven meja. Ta predlog za priznanje je naš
skromen prispevek za njegovo dolgotrajno in nesebično delo v vrstah gorske reševalne službe.

