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Datum : 2008-01-23 
 

Z A P I S N I K - sestanek GRS Trži č 23.01.2008 
 
 

► Primož Rožič pobral postaje Kenwood (za pregled ). 
Čez teden dni jih na sestanku GRS lastniki ponovno prevzamejo, kdor jih rabi prej (za dežuranje Kriška 
gora,..) pa jih lahko vzamejo iz skladiš ča GRS (PP Tržič) 
 
► 27.1.2008 je zimski pohod na Kriško goro. 
Dežurstvo opravljajo Matija Perko (vodja), Andreja Jagodic, Vili Vogelnik, Elimir Zrim, Stane Sova in Slavko 
Frantar Zbor na PP Trži č, odhod ob 7h. 
Kontaktna oseba PD Križe je Anton Lavtar (organizator pohoda). 
Za primer reševalne akcije na drugem področju: obvestilo dež. ekipi na Kriški gori (v Gozdu) zaradi uporabe 
reševalnega vozila - preko radijske postaje. 
 
► Načelnik pozdravi novega člana Društva GRS Trži č, Klemena Premrla , katerega potrdimo na občnem 
zboru GRS Tržič (čez teden dni). 
 
► 30.1.2008 ob 19h je Ob čni zbor Društva GRS Trži č (prostori PP Trži č). Predlaga se delovno 
predsedstvo, in sicer v naslednji sestavi: 
- predsednik: Primož Štamcar - člana delovnega predsedstva: Miran Tišler in Anton Kralj - overovatelja: 
Miha Lovrenčak in Janko Jerman - zapisnikar: Matjaž Kos 
 
► Dežurstva na Zelenici se zaradi snežnih razmer (pomanjkanje snega) trenutno ne izvajajo, razen v času 
tekmovanj in/ali podobnih aktivnosti (predhodno obvestilo) 
 
► Društvo GRS Tržič je sklenilo zavarovanje z zavarovalnico Triglav (nezgodno zavarovanje za 24 ur pri 
katerikoli dejavnosti,..) 
, prav tako je z isto zavarovalnico zavarovanje sklenila GRZS. 
 
► PGD Bistrica pri Tržiču vabi na občni zbor, ki bo 26. januarja 2008, ob 18h, če bi še kdo želel iti (poleg 
načelnika) 
 
 
II. OBRAVNAVA dopisov GRZS (poslani predhodno tudi po elektronski pošti): 
1 ANALIZA AKCIJ 15.1.2008 
Zaključki: 
• Analiza in prikaz statistike nesreč za preteklo leto, je potrebna 
• Izpeljana mora biti do 20. januarja naslednjega leta 
• Izbor akcij naredi KVRT v sodelovanju s KMED, KRP in KLR. 
• Število akcij mora biti omejeno 
• Pobude za analizo katere izmed akcij lahko dajo tudi društva oz. postaje 
• Za gradivo in izvedbo analize poskrbi strokovna služba GRZS 
• Obvezno analizirati vse nesreče gorskih reševalcev, ki so se poškodovali ali celo smrtno ponesrečili pri 
reševanju ali usposabljanju. 
 
Statistika-glede na prikazano bi bilo potrebno: 
• realen prikaz helikopterskih posredovanj glede na vremenske pogoje, čas dneva 
• napraviti statistiko glede na težo poškodbe (NACA) 
• statistično posebej voditi in obdelati nesreče v snežnih plazovih 
 
rač.program INFO GRS Vnesti nekatetere dopolnitve 
• Rubriko nepoškodovan, je potrebno razdelati: lahko gre za nepoškodovanega, lahko za nekoga v akutni 
stresni motnji, prestrašenega, utrujenega, izgubljenega,… 
• NACA-vrednost 0 (nepoškodovan) je nemogoče vnesti 
• vpis akcije več društvom ali postajam GRS, če na njih sodeljujejo več društev GRS hkrati 
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Pobuda na Mobitel: predlagamo postavitev repetitorja v okolici Mangarta. 
Mobitel dolžan podati informacijo o klicatelju na klic v sili , tudi od kje kliče, saj je klic na 112 znak, da je 
kličoči v težavah in prosi pomoč. Pridobiti je treba natančno informacijo v zvezi s tem in jo posredovati 
društvom in postajam. 
Dokončno oblikovati dopis o dolžnosti operaterja mobilne telefonije, ko je možno locirati klicatelja na št. 112, 
ko ta kliče na pomoč 
Robi Kralj pojasni da trenutno zakonsko ni možno dobiti podatek od gsm operaterja (tudi policija ne), 
pripravlja se ustrezna sprememba zakonov. 
 
Posamezna društva naj obvestijo ReCO o vsaki nameravani prireditvi in v sodelovanju s KMED poskušajo 
zagotoviti zdravnika reševalca letalca v pripravljenosti 
 
Pri nekaterih akcijah se je pokazal problem komunikacije reševalno vozilo – ekipa NMP z ekipami  GRS. 
Vedno je treba preveriti katero frekvenco ZARE sistema imajo postaje NMP vgrajene in nato se dogovoriti z 
ekipo NMP, da preklopijo postajo na to frekvenco vsaj za tisti čas, ko je medsebojna komunikacija potrebna. 
Za tržiško postajo v zvezi s problematiko komunikacije med ekipo NMP in ekipo GRS, glede frekvenc ZARE, 
uskladita, se dogovorita in sezanita članstvo Primožič Janez in Rožič Primož. 
 
► Iztok Tomazin na zgornji dopis poda pobudo, da je potrebno v okviru reševalne akcije dobiti in voditi tudi: 
- aktivacijski čas (od klica na pomoč do aktiviranja ekipe GRS) 
- dostopni čas (od aktiviranja ekipe do prihoda do ponesrečenega) 
Društvo GRS Tržič vse te čase že beleži, vendar pa tega ne delajo tudi druge postaje oz. ni vnosa teh časov 
v Info Spin sistem. podatki so potrebni za analize dela - možnost izboljšanja organizacije dela. 
Iztok Tomazin pripravi dopis (ki se nanaša na zgornje pripombe), ki se posreduje pristojnim službam. 
 
2 P R A V I L N I K o podaljševanju delovnih licenc  članom društev in postaj GRZS 
► Poteka razprava o predlogu pravilnika, in sicer se zdi precej pomankljiv v delu, ki se nanaša na 
pripravnike GRS, vprašljiva je zahtevana izjava, da boš v roku dveh let opravil izpit (pripravniki), ni 
navedenih 
določenih specialnosti (usposobljenosti) v izkaznicah... 
► Poda se predlog, da se sprejme Zakon o Gorski reševalni službi. (po zgledu Zakona o gorskem vodništvu) 
 
3 ZAPISNIK petega sestanka Odbora za priznanja pri GRZ S 
► na pobudo GRZS (Pogačarja) in strinjanjem naše postaje je za najvišje priznanje Civilne zaščite 
predlagan Anton Kralj 
datum podelitve še ni znan 
III. RAZNO: 
► Ena plazovna žolna se permanentno v uporabo preda Miranu Tišlerju. 
► Letos je 100 – letnica PD Tržič, v zvezi s tem se zbirajo predlogi za planinska priznanja, ki bi se podelila 
na osrednji slovesnosti. 
► 26.01.2008 turnosmu čarsko tekmovanje in memorial na Jezerskem (precej proge tudi po tržiški občini 
- Plešivec, Pečovnik,..) - povabilo tekmovalcem in gledalcem-navijačem 
► v letošnjem letu bodo vsi tržiški reševalci opravljali obnavljalne izpite iz tehnike reševanja: način izvedbe 
predloži Primožič J. in ostali inštruktorji 
 
 
 

Zapisala: Andreja JAGODIC 


