
  
 DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  

Ste Marie aux Mines 19                 
4290 Tržič  
 

  
Datum  :  2008-01-09 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K         sestanek GRS – postaje Trži č ,  9.1.2008 
  
►  pregled prispele pošte,novoletnih voščilnic drugih postaj GRS in  prebrano pismo Pavla Šegula. 
    
►  zimski te čaj postaje  bo izveden 11.1.in 12.1.2008  ,  
 zbor vseh udelencev tečaja je v petek 11.1.08 ob 16 uri na PP Tržič.  
Tečaj bo potekal na območju Kofc , ne glede na vremenske razmere 
 
petek: od 18 ure naprej - predavanje oz. priprava na vajo nasklednjega dne - koča na Kofcah 
sobota: če bo vreme dobro predviden v  dopoldne vzpon na Veliki vrh ali Kladivo,  
sicer ustrezna prilagoditev ture-dela razmeram) 
  
- Tečaj in teme bo  vodil inštruktor Janez Primožič, tema so plazovi, uporaba lavinskih žoln,  
  
Oprema: 
- popolna osebna oprema za zimske ture (dereze, cepin, ... 
                                                             + lavinska žolna, lavinska lopata, sonda  
- smuči ne bomo jemali s seboj (premalo snega) 
- na tečaj Kos pripelje lavinskega psa, 
- hrana (večerja, zajtrk, kosilo), prenočišče zagotovljeno v koči oz. planinskem domu na Kofcah, 
- zaključek tečaja predvidoma  12.1.08 /17 uri. 
- Zaželjena čim večja udeležba. 
 
► Redni ob čni zbor društva GRS Trži č bo dne 30.1.08 – sreda na Policijski postaji Trži č, pričetek ob 
19 uri . 
- Pripravijo se vabila za zaslužne člane društva in povabljene goste; 
- Vabijo se sosednje postaje:  GRS Kranj,Škofja Loka, Radovljica, Jesenice,Jezersko, GRZS;  
- Zunanji gostje: Občina Tržič, PP Tržič, GD Tržič, GD Bistrica, PD Tržič, PD Križe, 
- Vsa vabila pripravi tajnik. 
        
► OSTALE TEKOČE IN OBRAVNAVANE ZADEVE: 
  
- pregled postaj KENWOOD  bo 24.1.08, vse postaje se oddaju Rožič Primožu do naslednjega sestanka, 
zadnji rok 23.1.08  - vsi člai ki imajo te tipe postaj !; 
- pregled blagajne se opravi 23.1.08 ob 19 uri; 
- SAPOGO postaja, nameščena na Koči na šiji je v okvari  
 sprejet sklep, da se poskuša okvaro odpraviti preko odgovornega podjetja v dogovoru z GRZS, sicer bi 
popravilo krili sami (do določenega zneska)  
 Na postajo se da obvestilo, da je »V OKVARI«, vse v zvezi tega pripravi in vodi Rožič Primož, 
- sredstva z razpisa FIHO : odddali smo popolno vlogo (za nakup ABS nahrbtnikov -za reševanje in delo v 
plazovitih terenih)  
 in dobili sredstva odobrena (v višini 3.800 €)   Ko bo nakazan denar se pristopi k nabavi 
- oprema ki se ne uporablja več, (stara-odpisana ) se po dogovoru s komandirjem PP lahko premakne na 
podstreho policije 
 prej pregled, popis in pakiranje opreme (škatle, vreče) 
 v ponedeljek 14.1.08. od 17 ure naprej  - Jekovec, S merkolj, če ima še kdo čas se lahko pridruži  
- zimski pohod na kriško Goro bo potekal 27.1.08 , dežurat gredo: Perko,Frantar,Sova,Vogelnik,Zrim, 
Jagodic. 
- smu čišče Zelenica: 
 pogodba podpisana, glede na snežne razmere je smučišče še zaprto in ne obratuje.  
 Seznam za dežurstvo je pripravljen, nadomestilo za čas dežurstva +  prevoz to smučarsko sezono  znaša 
35€, 



- Predsednik opozori člane, da vsi tisti ki še niso opravili ali bili uspešni na 80 urnem te čaju prve pomo či, 
da se prijavijo,  
 ker bo ta izpit iz prve pomoči pogoj za pridobitev delovne licence člana v GRZS.  
 Druga možnost bo tudi udeležba na obnovitvenem tečaju ki bo spomladi (za starejše člane) 
- uporaba helikopterja na smu čišču Zelenica : ob interventnih dogodkih (aktiviranje GRS preko Reco Kranj 
oz. hel. HNMP)  
 vsak član ki bo dežural na smučišču se odgovorno odloči ali in koga bo aktiviral – glede na poškodbo in 
upoštevanje odzivnega časa,  
 na kratko in po domače  - HENMP je načeloma na kraju nesreče hitreje, ima boljšo zdravstveno ekipo,  
                                        vendar mora imeti helikopter možnost pristati pri ponesrečencu  
                                     - reševanje s helikoptersko ekipo GRS: lahko daljši čas aktivacije,  
                                         ponesrečenca s pomočjo vitla lahko poberejo v heli. praktično kjerkoli na smučišču 
         aktivacija obeh helikopterje poteka preko Centra 112 (navodila dr.Tomazina so bila že poslana oz. so 
na www.grs-trzic.si) 
- družina Januš dostavila za člane društva prigrizek, kot zahvala in izpolnitev želje dolgoletnega člana 
našega društva Joža Januša.  
  
 
       


