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Reševalna služba na smučišču RTC Zelenica (v sezoni 2008-09)
Gorski reševalci GRS Tržič v skladu s pogodbo med upravljalcem RTC Zelenica in Društvom GRS
Tržič opravljajo reševalno službo na smučišču Zelenica v sezoni 2008-09. Podrobnosti pogodbe
dobite pri načelniku.
Žičniške naprave na smučišču:
Žičnica Zelenica_1 in Zelenica_2 ter vlečnice Ciciban, Triangel in Plana
Obratovalni čas smučišča: 08:30 – 16:00
(možne so spremembe – predhodno obvesti upravljalec)
Prihod reševalca - zjutraj: 08:00 oz. pol ure pred začetkom obratovanja smučišča
- vpis v knjigo dežurstev (nahaja se v strojnici spodnje postaje žičnice Zelenica_1) – določi se
tudi vodja ekipe (izkušenejši reševalec)
- prevzem reševalne opreme (jopiči, reševalni nahrbtnik) v strojnici žičnice Zelenica_1 oz. 2
- pregled reševalne opreme (vsebina nahrbtnikov, transportna sredstva, večje opornice v
kanadkah-akiju) – po potrebi dopolni iz rezerve.
- seznanitev s stanjem na smučišču (katere naprave obratujejo, kdo je prisoten na
smučišču,…)
Odhod – zaključek dežurstva: ob 16:00 oz. pol ure po prenehanju obratovanja žičnic.
- odložimo opremo na predvideno mesto (nahrbtniki, jopiči)
- poskrbimo za zadnji-kontrolni pregled smučišča (ko žičnica že ustavi !)
- vpišemo odhod, posebnosti-intervencije, posebnosti glede opreme, prejem plačila-podpis v
knjigo dežurstev
Število reševalcev:
Ob delavnikih opravlja dežurstvo 1 reševalec (ob nesrečah mu pomaga nadzornik oz. upravljalec),
ob vikendih in praznikih 2 reševalca. Gorski reševalec – pripravnik lahko dežura le ob vikendih- en
reševalec in en pripravnik.
Seznam – spisek dežurstev:
Je pripravljen vnaprej. Objavljen je na internetni strani GRS Tržič (zaupno), oz pokličite Primoža
Štamcarja.
Zamenjave v primeru odsotnosti,bolezni uredi vsak reševalec sam, pravočasno in odgovorno !
Dolžnosti/naloge dežurnih reševalcev:
- v slučaju nesreče ponesrečencem nuditi prvo pomoč
- v ustreznem transportnem sredstvu prepeljati ali prenesti ponesrečenca do mesta, kjer
oskrbo prevzame služba NMP (parkirišče Ljubelj,..)
- v primeru težje poškodbe po dogovorjenih postopkih aktivirati helikopter HeNMP ali GRS .
- kontrolirati smučišča s kontrolnimi vožnjami, spremljati obvestila preko radijske zveze
- o vsaki nesreči izpolniti poročilo in poročati upravljalcu smučišča
- preveriti stanje reševalne opreme (vsebina reš.nahrbtnikov, ustreznost oz. zadostnost
opreme, transportna sredstva)
- zadržujemo se v okviru smučišča
- izogibamo se vožnjam izven označenega dela smučišča
- nositi oznake reševalec na smučišču
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Reševanje:
Po prejemu obvestila o nesreči reševalec takoj odide na kraj nesreče, zavaruje ponesrečenca-kraj in
mu nudi prvo pomoč. Z ustreznim transportnim sredstvom odpelje ponesrečenca do parkirišča na
Ljubelju, kjer ga preda reševalni službi (NMP) oz. svojcem. V primeru težje poškodbe ima
reševalec preko 112 možnost aktivirati helikopter GRS ali po dogovoru z dežurnim zdravnikom v
ZD Tržič helikoptersko ekipo HeNMP.
Transportna sredstva:
- Kanadke so pripravljene v spodnji postaji žičnice Zelenica_2.
- Aki je pripravljen na zgornji postaji žičnice Zelenica_2 (rezervni je v koči vlečnice Planazgoraj, na podstrehi)
V akiju/kanadkah je reševalna vreča, odeja in opornice (večje-za noge) – preveri ob prihodu.
- Motorne sani - le za lažje poškodbe in ob prisotnosti upravljalca-vodje smučišča.
Za reševanje-transport na progi-žičnici Zelenica_1 se priporoča uporaba kanadk ali motornih sani.
Transport s kanadkami opravlja 1 reševalec.
Za reševanje na progi-žičnici Zelenica_2-Plaz se priporoča uporaba akija in vožnja ponesrečenca po
cesti skozi gozd. Transport z akijem opravljata vedno 2 reševalca.
Za reševanje na vlečnicah (proge Plana, Ciciban, Triangel) se uporabi aki oz. motorne sani.
Reševalni nahrbtnik-oprema:
2 reševalna nahrbtnika (modra Salewa) se nahajata v strojnici oz. na zgornji postaji žičnice
Zelenica_2. V nahrbtnikih je osnovna oprema za nudenje prve pomoči (povoji, obliži, manjše
opornice, gaze, …, maska za umetno dihanje, vratna opornica…, reševalna vrv, vponke.
Dodatna-rezervna reševalna oprema:
Opornice, oprema za prvo pomoč,… - se nahaja v strojnici žičnice Zelenica_2
Ostala tehnična oprema: dereze, cepin, …, oprema za reševanje s sedežnice.
V primeru poškodb reševalne opreme, neustreznosti ali nezadostne opreme reševalec takoj obvesti
upravljalca in načelnika GRS Tržič.
Lastna oprema reševalca:
Reševalec opravlja dežurstvo na smučeh !
Radijska postaje, kanali:
Dežurni reševalec naj ima pri sebi prižgano radijsko postajo (polna baterija !),
na radijskih postajah je že vnešen kanal-frekvenca Kompas (172.400) , ki se uporablja na Zelenici
(upravljalec, žičničarji, reševalci) za medsebojno obveščanje.
Obvezno imejte s seboj izkaznico-kartico GRZS.
Poročilo o nesreči na smučišču:
Poročilo o nesreči na smučišču mora izpolniti nadzornik smučišča. Če le ta ni prisoten poročilo
izpolni reševalec. Izpolnjena poročila se oddajo upravljalcu.
Za lastno evidenco GRS Tržič o intervencijah v času opravljanja reševalne službe na smučišču naj
reševalec izpolni tudi Poročilo o posredovanju na smučišču Zelenica, ki ga odda tajniku na prvem
sestanku !
Obrazci se nahajajo v reševalnih nahrbtnikih, pri knjigi dežurstev oz. pri upravljalcu.
O opravljeni intervenciji-reševanju se naredi tudi kratek zapis-opomba v knjigi dežurstev.
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Varnostni pregled smučišča pred zaprtjem:
ko se ustavijo žičniške naprave je reševalec dolžan opraviti še zadnji varnostni pregled smučiščaproge.
Dokler se žičnica ne zaustavi, reševalec počaka na zgornji postaji žičnice, nato pregleda smučarsko
progo. Podobno potem naredi tudi na spodnji žičnici-progi.
Nadomestilo za dežurstvo in obrabnino opreme ter prevoz:
30 €, reševalec denar prevzame vsak dan ob koncu dežurstva (v strojnici žičnice Zelenica_1)
Jopiči-oznake reševalec:
Med dežurstvom naj reševalec uporablja-nosi jopič z oznakami Reševalec (oranžen brezrokavnik).
2 jopiča sta na zgornji postaji žičnice Zelenica_2 (ali v strojnici žičnice Zelenica_2)
Reševanje s sedežnice:
Ob večjih zastojih sedežnice (okvare,..) med obratovanjem mora upravljalec aktivirati reševalno
akcijo preko Centra za obveščanje 112.
V reševalnih nahrbtnikih je tudi krajša vrv in vponke, s katero se reševalec lahko sam spusti s
sedežnice v primeru zastoja.
Varnost smučišča pred snežnimi plazovi:
Ni stvar pogodbe o izvajanju dežurstev. Za to je zadolžen upravljalec smučišča.
Zagotavljanje varnosti in reda na smučišču:
Za red in varnost na smučišču je zadolžen/odgovoren nadzornik smučišča
Reševalcem je zagotovljena prednost v sistemu žičniških naprav – vstop na naprave mimo vrste.
Reševanje v okolici smučišča:
Reševalec na smučišču ne posreduje pri nesrečah izven smučišča (razen v izrecni bližini smučišča –
smučarji vozijo tudi izven urejenih prog).
Če reševalec opazi oz. je obveščen o nesreči v večji oddaljenosti od smučišča, naj obvesti – sproži
reševalno akcijo (klic na 112) oz. pomaga reševalni ekipi s posredovanjem dodatnih informacij.
Obveščanje-pomoč ob večjih poškodbah-nesrečah:
- aktivacija helikopterja HeNMP: preko 112 ali direktno ZD Tržič (04) 598 22 10
omogočen mora biti pristanek helikopterja ob mestu nesreče oz. transport ponesrečenca do
takšnega mesta
- aktivacija helikopterske ekipe GRS: Center za obveščanje 112
dvig ponesrečenca možen v lebdeč helikopter (praktično kjerkoli na smučišču)
- aktivacija reševalne akcije (nesreča v okolici smučišča): Center za obveščanje 112
- Zdravstveni dom Tržič – reševalna služba NMP: telefon (04) 598 22 10
- obveščanje policije: Policijska postaja Tržič (04) 598 29 00, oz.OKC - 113
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Knjiga dežurstev:
nahaja se v strojnici na spodnji postaji žičnice Zelenica_1.
v knjigo se vpisujejo dežurni reševalci na smučišču (glej rubrike: datum, ura prihoda/odhoda,
priimek in ime, podpis)
Obveščanje o obratovanju smučišča:
Upravljalec je dolžan obvestiti reševalce o obratovanju oz. neobratovanju smučišča, spremembah
vsaj en dan prej !
Za informacije se obrnemo direktno na upravljalca (Janez Šmid) oz. reševalca, ki je bil dežurni
prejšnji dan.
Če upravljalec ne obvesti reševalcev o neobratovanju smučišča , ti pa kljub temu pridejo na
Ljubelj, jim je po pogodbi dolžan poravnati potne stroške v polovični višini celodnevnega
nadomestila.
Obveščanje o nenavadnostih, težavah, spremembah, …
Redno in sprotno o tem obveščamo načelnika.

DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE TRŽIČ
Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič
DŠ:11509180
________________________________________________________________________________

KONTAKTI – TELEFONSKE ŠTEVILKE
Center za obveščanje
112
Zdravstveni dom Tržič
(04) 598 22 10
Policijska postaja Tržič
(04) 598 29 00
Policija - OKC
113
GRS TRŽIČ
Načelnik

Slavko Rožič

041 740 675

RTC ZELENICA
Upravljalec
Vodja smučišča
Nadzornik

Janez Šmid
Silvo Godnov
Primož Štamcar

031 321 676
051 418 033
031 375 122
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Transport s kanadkami

Transport z akijem
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Pojasnilo dr. Tomazina v zvezi z
aktiviranjem helikopterja HNMP (Helikopterska Nujna Medicinska Pomoč) pri
težjih poškodbah/obolenjih na smučišču:
25.12.2007
Problematika je kompleksna.
Če gre za hude poškodbe (glava, hrbtenica, zlomi s šokovnim stanjem ipd.) ali bolezni
(možganska ali srčna kap ipd.) in je ponesrečenec na terenu, kjer je možen pristanek
helikopterja ali pa ga GRS do takega mesta lahko hitro pripelje (na primer do koče na
Zelenici, do ravnine na postaji Vrtača ali na Ljubelj), je smiselno (hitreje in bolje za
ponesrečence) aktivirati HNMP.
HNMP za tržiško območje praviloma lahko aktivira samo dežurni zdravnik v ZD Tržič.
Če reševalec na smučišču presodi, da gre za tako stanje, naj preko 112 pokliče
dežurnega zdravnika v ZD Tržič in mu opiše situacijo s sugestijo, da bi bil
najprimernejši prevoz s helikopterjem.
Če bo naš dežurni zdravnik presodil, da je aktivacija HNMP smiselna, bo to preko 112 tudi
storil, hkrati pa se bo z rešilcem odpravil proti Ljubelju za primer, da helikopter ne bi mogel
takoj posredovati. V takem primeru naj bi zdravnika na Ljubelju čakale motorne sani za hiter
prevoz do ponesrečenca. Če bo zdravnik z aktivacijo HNMP okleval oziroma se ne bo mogel
odločiti (občasno nam dežurajo tudi zdravniki iz bolnišnic, ki slabše poznajo terenske razmere
oziroma imajo manj izkušenj z aktivacijo helikopterja), ali če bi nastopile kake druge težave
pri aktivaciji HNMP, lahko za pomoč pri aktivaciji HNMP pokličete mene. V izjemnih
primerih, če je npr. zdravnik zdravstvenega doma nedosegljiv, evidentno pa gre za nujno
stanje in so izpolnjeni pogoji za pristanek helikopterja, dopuščamo tudi možnost, da gorski
reševalec na terenu sam aktivira HNMP direktno preko 112.
Za učinkovito in varno posredovanje HNMP na Zelenici (in na vseh drugih smučiščih) je
potrebno zagotoviti varna, po možnosti označena pristajališča. Ta predlog oziroma zahteva je
bila s strani vodstva HNMP ravno danes posredovana upravljalcu smučišča. Menim, da bi
morale biti na smučišču Zelenica pripravljene vsaj naslednje lokacije: ob koči na Zelenici, na
vrhu plazu, ob srednji postaji in na Ljubelju, najbolje na ploščadi pred nekdanjim duty
freejem.
Princip aktivacije GRS helikopterja je znan, smiselno ga je aktivirati, kadar teren ne omogoča
pristanka, kadar gre za lažja stanja itd. Vedeti je potrebno, da je aktivacija GRS helikopterja
praviloma počasnejša in možnosti zahtevnejše medicinske oskrbe slabše od tistih v HNMP.
Zaključek: če bo karkoli nejasnega, me lahko kadarkoli pokličete (041 710 701).
Lep pozdrav in prijetne praznike,
Iztok Tomazin
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ZAKON O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH (ZVSmuč)

- Izvleček:

…
IV. REŠEVANJE NA SMUČIŠČU
17. člen (dolžnost zagotavljanja reševanja)
(1) Upravljavec smučišča mora v primeru nesreče na smučišču zagotoviti hitro in strokovno pomoč
poškodovancem. Reševalci morajo biti usposobljeni za reševanje na smučišču.
(2) Upravljavec smučišča mora zagotoviti v okviru reševalne službe naslednje minimalno število
reševalcev:
- na smučišču s kapaciteto do 500 smučarjev enega reševalca;
- na smučišču s kapaciteto do 3000 smučarjev dva reševalca in na vsakih nadaljnjih 1500 smučarjev
enega reševalca.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se, če to narekuje konfiguracija ali nehomogenost (več
vstopov in izstopov s smučišča) smučišča, se lahko v dovoljenju za obratovanje iz 6. člena tega
zakona določi večje število reševalcev.
(4) Usposobljenost reševalcev predpiše minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z Gorsko
reševalno zvezo Slovenije in pristojno nacionalno panožno športno zvezo.
(5) Reševalec sme na smučišču opravljati le naloge reševanja, razen na smučiščih iz 7.a člena
tega zakona.
18. člen (služba za reševanje)
(1) Prostori za strokovno pomoč morajo biti vidno označeni in primerno opremljeni. Reševalci
morajo imeti vidne oznake.
(2) Opremljenost in oznake reševalcev predpiše minister, pristojen za zdravje.
…
VI. NESREČE NA SMUČIŠČU
29. člen (nesreča)
(1) Ob nesreči na smučišču je nadzornik, če je obveščen o nesreči, dolžan priti na kraj nesreče. Pri
nesrečah, kjer ni nastala huda telesna poškodba ali smrt, je dolžan opraviti ogled in o ogledu
napisati zapisnik s skico in fotografijo.
(2) Zapisnik o ogledu nesreče na smučišču iz prejšnjega odstavka shrani upravljavec smučišča.
Izvod zapisnika pošlje Inšpektoratu RS zanotranje zadeve in udeležencem nesreče.
(3) Obliko zapisnika o ogledu kraja nesreče predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
30. člen (nesreča, katere posledica je huda poškodba ali smrt)
(1) Ob nesreči na smučišču, v kateri je prišlo do hude telesne poškodbe ali smrti, je dolžnost
nadzornika, da takoj nudi prvo pomoč, pokliče reševalce, zavaruje in označi kraj nesreče,
zavaruje sledove nesreče ter o nesreči obvesti upravljavca smučišča in policijo. Če na kraju
nesreče ni nadzornika, ima prej navedene dolžnosti reševalec ali druga oseba upravljavca
smučišča.
(2) Policist je dolžan priti na kraj nesreče, v kateri je prišlo do hude telesne poškodbe ali smrti,
opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik v skladu s predpisi o kazenskem postopku. Izvod
zapisnika se, poleg pristojnemu tožilcu, pošlje tudi inšpekciji, pristojni za nadzor varnosti na
smučiščih.
…

Primož Štamcar, GRS Tržič
Tržič, 20.12.2008

