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DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŢBE 
T R Ţ I Č 

Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4270 Trţič 
Telefon:  

 
Davčna številka: 11509180 

 
Številka: 3/        -2010/1 
Datum: 15.6.2011 

 
 
 

ZADEVA: ZAPISNIK SESTANKA DRUŠTVA GRS TRŢIČ 

ZVEZA: Elektronsko vabilo in dnevni red predsednika DGRS Trţič na sestanek Društva 
GRS Trţič, 

 
 
 

z a p i s n i k  
 
rednega sestanka Društva  GRS Trţič , ki je potekal  v sredo  15.6.2011, ob 20.00  uri, v sejni 
sobi društva na Policijski postaji Trţič. 
 
PRISOTNI: sestanek vodil predsednik dgrs Slavko Roţič člani: Belhar Martin, dr. Iztok 
Tomazin, Frantar Slavko, Hrnčič Dušan, Jagodic Andreja, Jekovec Dejan, Kos Matjaţ,  
Lovrenčak Miha, Perko Matija, Primoţič Janez,  Roţič Primoţ, Roţič Sašo, Sova Stane,  
Štamcar Primoţ, Vidic Robert,  Zrim Elimir, Ţohar Bojan, Tišler Miran, Bole Domen, Belhar Blaţ, 
 
 
PRISOTNIH      21 članov   
ODSOTNI:        12   članov 
              
PREDSEDNIK DRUŠTVA je prisotne pozdravil in predlagal naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Seznanitev in obravnava tekočih  informacij o delu DGRS Trţič, izvedba letnega 

tečaja ; 
2. Dejavnost GRS; 
3. Razno ;  
 

Ad/1 
                   

V soboto dne 18.6.2011 bo izveden letni tečaj DGRS Trţič,   
 Lokacija tečaja :  plezališče  Bela Peč  

      Letni tečaj se bo izvajal predvidoma na 5-petih delovnih točkah v plezališču   
                    Bela Peč in   sicer : 

delovišče 1.:  Vodja Sašo Roţič / delo Stelvio + Petrz , na vrhu Šleparske smeri; 
delovišče 2.:: Vodja Aljaţ Anderle/ delo ATC, reverza, sidrišča , na vrhu smeri   
                        Klopca; 
delovišče 3.:  Vodja Primoţič J., Meglič M. / delo Vitl + dvig iz stene + spremembe   
                        smeri, na vrhu in v smeri Katastrofa; 
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delovišče 4.:  Vodja Štamcar Primoţ / delo vrvna ograja +  sprememba smeri v   
                        smeri  JV Raz ; 
delovišče 5.:  Vodja Kralj Robert / delo sestava nosil UT 2000 (oba podvozja),  na   
                        vrhu  Lojtre ; 

                 -  markerji :  člana AO Trţič; 
                       -  na letni vaji se pričakuje udeleţba vseh članov DGRS Trţič tudi pripravnikov; 
                       -  Vsi člani na letni tečaj prinesejo osebno opremo za »primer intervencije    
                           po opomniku« : Čelada, pas, 5 vponk z matico, 3 zanke dolţine 60 cm,    
                           pomoţne vrvice, pripomočki za varovanje/spuščanje, popkovina, UKV postaj,   
                           vrp tudi  Garmin,/ + opremo za letni del: kline, kladivo, delovne rokavice,  . 

                 -   zbor za vse člane je PP Trţič, ob 07 uri , za ostale pa ob 08 uri parkirišče   
                     Volčja dolina ; 
                 -   udeleţba na letnem  tečaju šteje za obnovitev licence iz letne tehnike   
                     reševanja !!!!  
                  

        Ostale zadolţitve članov: c  
        v petek 17.6.2011  obiskovalce na PP pričaka ekipa: Roţič Slavko, Roţič Sašo,   
        Kos Matjaţ, Bole   Domen, Štamcar Primoţ.   
        v soboto 18.6.2011 se aktivnost v Beli peči izvaja med 08.30-predvidoma   
        14.00 ure, nadaljuje pa v okolici doma pod Storţičem v času med 17.30-19 uro   
        Z prikazom dela vrp –iskanje pogrešane osebe;    
        V nedeljo 19,6,2011 : so vodje aktivnosti 
            - Frantar, Roţič Sašo  / moţen plezalni vzpon v Storţiču; 
            - Belhar Martin, Primoţič J. / moţen plezalni vzpon Bela peč, Dolţanova   
               soteska – plezališče;  

                        - Zrim, Štamcar Primoţ / moţen treking pohod okolica Ljubelja; 
                        -  ta dan se aktivnosti zaključijo predvidoma ob 14 uri z kosilom v gostilni 
                           » pr Krvin«; 
 
                                                                    Ad/2 

 
            Dejavnost GRZS : 

 
- Kratko poročanje za soboto 11.6.2011 :  bila  izvedena aktivnost članov DGRS Trţič: 
- ekipa RK: Hrnčič poroča, da se je ekipa udeleţila tekmovanja iz znanja prve pomoči v 

Preddvoru, za prevoz ekipe poskrbel GD Kovor; ekipa dosegla 9 mesto med 12 ekipami; 
- ekipa GRS : Kos poroča, da se je ekipa  udeleţila tekmovanja iz znanja prve pomoči na 

Pristavi (GRS Jesenice),  ekipa dosegla 2 mesto;   
         
- v zvezi  izvedbe deţurstva  v času TS 2011 julij,avgust,  bo samo deţurstvo potekalo    
      kot v lanskem letu, 2 reševalca opravljata v času vikenda  deţurstvo, seznam za vpis in   

ostalo pisno dokumentacijo pripravi tajniik     
 
 

   
                                                               Ad/3 
 
- RAZNO :    
- Sašo Roţič, Hrnčič Dušan: razdelita članom nabavljene nogavice ; 
- Noţi za člane so v fazi dobave  
- VVZ prosi za prevoz opreme otrok na Kofce (torek 21. in petek 24.6.2011); 
- Povabilo GRS Jezersko, Na letno vajo, točen datum bo sporočen naknadno, udeleţi se 

ga Lovrenčak, Roţič Sašo; 
- Izlet članov BERNINA , v dneh 24,25,26.6.2011 /  
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- Deţurstvo na Brniku . Kot v preteklih obdobjih se bo deţurstvo izvajalo junij, september 
v dneh vikenda petek, sobota, nedelja, v julij-avgust vse dneve. Deţurnim ekipam na 
DGRS Trţič dr. Tomazin priporoča , da se ob moţnosti pristanka helikopterja kliče 
oz.aktivira deţ. Ekipo HNMP – poveţe se preko 112 in kliče direktno zdravnika, ali pa se 
deţ. Član ekipe  poveţe z dr. Tomazin Iztokom !! 

- Vsi aktivni člani, ki še  niste opravili zimskega dela licence se poveţite z vodjem 
inštruktorjev Primoţič Janezom ( Anderle, Belhar Martin, Smerkolj, Hostnik, Kralj R., 
Sova, Štamcar Martina ), z tem delom bi lahko zaključili do izvedbe licenčnega izpita iz 
prve pomoči predvidoma v mesecu septembru !!     

 
-    v sredo 22.6.2011 bo ob 20 uri zadnji sestanek pred letno TS !   
 
 
- Drugih pobud in predlogov ni bilo. 

 
 

Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik  
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.45 uri. 
Zapisal:  
Tajnik  društva GRS Trţič 
 Matjaţ  KOS l.r. 

 
 
 
 
 

 
   

       
 
                                                               

 
 
  
 
 


