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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: 23.6.2011 

 
 
 

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  22.6.2011, ob 20.00  uri, v sejni 
sobi društva na Policijski postaji Trţič. 
 
PRISOTNI: sestanek vodil predsednik dgrs Slavko Roţič člani: Frantar Slavko, Hostnik 
Primoţ, Hrnčič Dušan, Kos Matjaţ, Lovrenčak Miha, Meglič Milan, Meglič Janko, Perko Matija, 
Premrl Klemen, Primoţič Janez,  Roţič Primoţ, Sova Stane,  Štamcar Primoţ, Zrim Elimir, 
Ţohar Bojan, Tišler Miran, Opalk Samo, Bole Domen, Belhar Blaţ. 
 
 
PRISOTNIH      20 članov   
ODSOTNI:        13 članov 
              
PREDSEDNIK DRUŠTVA je prisotne pozdravil in predlagal naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Seznanitev in obravnava tekočih  informacij o delu DGRS Trţič 

(analiza letne reševalne vaje) ; 
2. Razno ;  
 

Ad/1 
 

- Seznanite in obravnava tekočih informacij o delu DGRS Trţič (analiza letne 
reševalne vaje) 

             
  -         Predvidene aktivnosti dgrs Trţič v mesecu junij 2011:  

       
             2.  dne 18.6.2011 bil izveden letni tečaj DGRS Trţič, na katerega so  bili    

      vabljene in se ga udeleţili tudi člani  GRS iz tujine ( GRS Bih, Srbija, 8 in 7 
članov).   

             Letni tečaj se je izvajal na 5-petih delovnih točkah v plezališču  Bela Peč in     
             sicer : 
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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; 
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 ; 
Inštruktor Primoţič: pove, da smo na letnem tečaju obnovili tehniko reševanja 
stenskega reševanja, od izdelave sidrišč, uporabo vrvne tehnike, dela in uporabe 
vitla, in nosil ut 2000, uporabo reš. sedeţa »graminger« in marinerja (novi-rdeči) , pri 
katerem se je pokazala kot slabost (ročke prekratke, mariner preozek), pri Vitlu 
Tyromont pa se je pokazala napaka ( pri ročki zob ne prime vodila , zadevo bo 
pregledal preden se vitla odda v popravilo  Meglič Milan).  Ravno tako se je pri delu 
poškodoval »protraxion«, ki je bil ţe izločen iz uporabe  in posebej označen. Z 
prikazanim delom in znanjem gorskih reševalcev društva grs Trţič bil povsem 
zadovoljen in na delo nima pripomb ! 
Inštruktor Štamcar P.: pove, da je imel delovišče na katerem je imel največ dela z 
pripravo samega delovišča,  zato je bilo za delo na tem delovišču porabljeno  nekaj 
časa več. Opozori tudi, da je bila na od skupin sestavljena iz samih pripravnikov, za 
v bodoče, da bi se pripravniki enakomerneje porazdelili v skupine. Opozorilo vsem 
reševalcem : da se iz osebne opreme reševalca odstrani »osmica«, nadomesti 
pa jo ATC in desonder !  Z prikazanim delom in znanjem gorskih reševalcev 
društva grs Trţič bil povsem zadovoljen in na delo nima pripomb ! 
Inštruktor Roţič S.: predlaga, da se do jesenskega časa zberejo podatki o 
številčnem stanju pri aktivnih članih, ki v osebni zadolţitvi še nimajo pripomočkov: 
»ročna priţema , desonder« .                                           R: skrbnik opreme Hrnčič 
Skrbnik opreme Hrnčič: poroča, da je ob pregledu – vračilu reševalne opreme, ki je 
bila vzeta iz skladišča ugotovil, da manjka : 

                      - 2. kom, gurtne dolţine 120 cm ; 
                 -1. kom. Vponke hms; 
                 - Meglič Jankotu  pa manjkajo več vponk !      
            Odpisana opreme : 
                 - 1 kom. Protraxion; 

                       - 1 kom. Ročna priţema. 
 

            NAROČILO: vsi reševalci naj ponovno pregledajo svojo opremo,  navedeni   
            manjko naj v dogovoru s skrbnikom opreme vrnjeno čim preje v skladišče oz.   
            Janko-tu. !!!! 
 
- v zvezi obiska reševalcev  tujih grs (Mostar, Srbija) predsednik društva pove, da so bili z    
      delom,  našim sodelovanjem v času obiska zelo zadovoljni. Stiki so vzpostavljeni, tako,   
      da se jih  »splača« nadaljevati in vzdrţevati. Kot zaključek obiska je bil ogled   
      planinskega muzeja v Mojstrani.  
      Kot  slabost iz katere smo se tudi nekaj naučili, pa je Roţič navedel slabo sodelovanje ki  
      smo ga bili deleţni od  oskrbnika doma pod Storţičem, ki  zaenkrat za sprejem   
      planincev v planinskem okolju nima ravno pravega posluha in interesa (predvsem se je    
      to pokazalo zadnji večer ko se je na večerjo vključilo  nekaj več članov, negodovanje ob   
      pitju lastne pijače …) .  

 
           
- 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 deţurstev   
      in ostalo pisno dokumentacijo je pripravil in jo na sestanku  predstavil tajnik . Mapa se    
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      nahaja v pisarni DGRS Trţič, zaradi morebitnih zamenjav članov v času deţurstva je    
      priporočljivo, da se vodja deţurne ekipe ob nastopu javi na center 112 , prosim tudi za   
      redno beleţenje deţurstev in sporočanje o interventnih dogodkih zaradi vnosa   
      podatkov  spin.  
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                  RAZNO :    
- Blagajnik društva: pripravi v sodelovanju z predsednikom društva vso potrebno pisno 

dokumantacijo (izpis iz evidence)  do 25.6.2011 za izplačilo stroškov članom za obdobje 
1.1.2011 – 30.6.2011, predvidena realizacija izplačila sreda julija 2011 !    

- izlet za člane DGRS Trţič avgust , kot  moţne »variante« : 
      Val Dimelo;    Sas Fee;     Val de Lorco;       Velebit ;  - v razmislek članstvu; 
 
- Ključi objekta grs – Koča na Šiji so v pisarni. V kolikor jih kdo vzame, naj to sporoči v   
      času odsotnosti Sova  sproti – Tajniku !!! 
                 OSTALE AKTIVNOTI : 
- spremstvo na pohodu otrok iz VVZ  dne 23.6.2011: opravita Meglič Janko, Kos Matjaţ; 
- prevoz opreme otrok VVZ iz Kofc, dne 24.6.2011 opravi Hrnčič; 
- v nedeljo 26.6.2011 ob 12.30 uri na Zelenici pri koči maša za »Marčija« ; 
- dne 2.7.2011 nudenje grs pomoči pri teku na Dobrčo : nudi deţurna ekipa grs ; 
 
 
-     do nadaljnjega  »v času turistične sezone julij,avgust,«  SESTANKOV NE BO !!! 
 
 
 
- Drugih pobud in predlogov ni bilo. 

 
 

 
Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik  
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.15 uri. 
Zapisal:  
Tajnik  društva GRS Trţič 
 Matjaţ  KOS l.r. 

 
 
 
 
 

 
   

       
 
                                                               

 
 
  
 
 


