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

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   1.9.2008 
 
 
ZADEVA:  POROČILO O OPRAVLJENEM DELU  IN AKTIVNOSTIH  ČLSNOV DGRS TRŢIČ V  
                   ČASU VISOKE LETNE TURISTIČNE SEZONE 2008  JULIJ-AVGUST  
 
 
Člani društva GRS Trţič so v času visoke turistične sezone 2008 za obdobje mesecev od   29.6.2008 do 
31. avgusta  2008  opravljali redna deţurstva po predhodno izdelanem seznamu  in načrtu aktivnosti  ob 
vikendih.  
 
Tako smo v času izvajanja deţurstva beleţili naslednje ukrepe:  
 
-  Deţurstvo se je izvajalo 21 dni , v vsakem terminu sta deţurstvo opravljala dva reševalca. Skupaj je 

bilo opravljeno 1008 ur deţurstva.  
- Od skupno 32 aktivnih članov in pripravnikov članov DGRS Trţič je deţurstvo  izvajalo 25 članov  

(deţurstva  v Društvu  niso opravljali  dr. Tomazin Iztok, dr. Fleţar Matjaţ, Kralj Robert, Bence 
Filip, Primoţič Janez,Tišler Miran  in  Zajc Luka); 

- v času opravljanja deţurstva je bilo zabeleţenih 6   interventnih dogodkov : 
 

1. 30.6.2008 posredovanje deţurne ekipe na Zelenici (padec planinke pri sestopu s sedeţnice), 
akcija vnesena in zaključena v Spinu; O akciji je bila zaradi določenih vprašanj  dr. Eve 
Pogačar in obravnavanja s strani predsednika GRZS na seji predsedstva izvedena analiza s 
postajnim zdravnikom dr. Tomazinom, ki na omenjeno posredovanje ni imel pripomb.  

2. 5.7.2008 posredovanje deţurne ekipe in Tišler Mirana( specialista kinologa )  na območju 
Ljubelja (Baronova pot),  kjer so v brezpotje zašli psi mladiči last Kokalj Daniela – akcija št. 
13je  vnesena in zaključena v Spin-u.  

3. 6.7.2008 posredovanje in nudenje pomoči ekipi HNMP, ZD Trţič pri padcu padalca na polju v  
Seničnem. Ker je bil padalec na tleh je  delo opravila ekipa NMP Trţič in ekipa HNMP . 
Pripomba na to intervencijo s strani vodje intervencije GRS Trţič  je odhod dveh članov GRS z 
avtomobilom GRS brez predhodne odobritve vodje intervencije !     

4. 6.7.2008 iskalna akcija na območju Zelenice, akcijo je po direktivi policijskega inšpektorja 
Kralja in Centra Kranj vodila DGRS  Radovljica.  V akciji je naše društvo sodelovalo z nasveti 
planinki na poti proti Zelenici .  Vnos podatkov o akciji v SPIN je  vneslo DGRS  Radovljica, 
ki nam do današnjega dne še ni dostavila zahtevanih podatkov o poteku in izvedbi akcije. 
Podatki so  bili na prošnjo tajnika pridobljeni na tajništvu  GRZS – to smatramo kot neresen 
odnos načelnika Smoleja in sosednje postaje pri sočasni izvedbi intervencije.  

5. 10.8.2008:  posredovanje deţurne ekipe pri zvinu gleţnja na Zelenici. Deţurna člana DGRS 
Trţič sta  poškodovano  planinko prepeljala v nadaljnjo oskrbo v  ZD Trţič. Posebnost te 
intervencije je bil nenavaden odnos Centra do izvedbe intervencije in način aktiviranja GRS 
Trţič – poškodovanka se zaradi strahu pred stroški ni upala poklicati na številko 112.  

6. 19.8.2008 posredovanje člana Dgrs Trţič pri poškodbi noge na Kriški gori , ki je aktiviral  
deţurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah GRZS na Brniku.                         
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Ugotovitve:  
 
- Vsi navedeni in obravnavani interventni dogodki so bili aţurno vneseni v SPIN in Info GRS.  
- Člani so redno izpolnjevali primopredajne zapisnike deţurstev  
- Ideja z deţurnim telefonom se ni obnesla , v bodoče je ne bomo več prakticirali 
- Menjave deţurstev  med člani so potekale brez problemov , spremembe so člani sami sporočali 

Centru 112.  
- Smatram, da je bila odločitev o deţurstvu upravičena, kar potrjujejo tudi odzivi članstva. Ker pri 

deţurstvu ne gre več za prostovoljno delo temveč obveznost, bo potrebno najti sredstva za 
opravljanje deţurstev na lokalnem nivoju. 

 
 
Poročilo se prilaga  opomniku za delo v času visoke  turistične sezone 2008. 
 
S  poročilom o opravljenem delu se seznani  članstvo DGRS Trţič dne 10.9.2008 na rednem sestanku.  
 
 
Poročilo sestavil tajnik društva GRS Trţič Matjaţ Kos,  pregledal  in odobril pa ga je predsednik  
 
Društva GRS Trţič.  
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                     Predsednik Društva GRS Tržič 
                                                                                                              Slavko Rožič 
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 

 
 
 
  


