
  
 DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  

Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
4290 Tržič  
 

  
Datum  :  2008-01-15 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K         Zimskega te čaja društva  GRS Trži č  
ki je potekal  dne 11. in 12.1.2008 na območju planine Kofce. 

 
PRISOTNI člani :  
Rožič Slavko, dr. Iztok Tomazin,Janez Primožič,Sova Stane, Vogelnik Vili, Žohar Bojan, Rožič Sašo, Kos 
Matjaž, Meglič Janko, Smrkolj Matej , Zrim Elemir, Štamcar Martina, Jekovec Dejan, Štamcar Primož, Rožič 
Primož, Belhar Martin, Belhar Klemen, Lovrenčak Miha, Jagodic Andreja,Frantar Slavko in zunanji član Tišler 
Miran. 
Skupaj prisotnih članov postaje 21 članov  
  
ODSOTNI člani: upravičeno :  
Kralj Robert, Kralj Anton, Bence Filip, Jerman Janko, Zajc Luka, dr. Fležar Matjaž, Anderle Aljaž, Hostnik 
Primož, Meglič Milan, Perko Matija.      
 
►  Dne 11.1.2008 ob 16 uri zborno mesto – policijska postaja Tržič, po pregledu prisotnih se opravi še 
pregled in priprava opreme, ki se bo na tečaju uporabljala.  
Na zbornem mestu 18 članov med katerimi sta tudi dva vodnika reševalnih psov Kos-Tišler(pa Šila in Miki). 
Odhod v smeri kmetije Matizovec in do planinskega doma na Kofcah, kjer je bil zbor za vse udeležence 
tečaja ob 18 uri. 
  
Zvečer sledilo predavanje (in razgovor - različne teme), ki ga je izvedel inštruktor Janez Primožič, 
obravnavane naslednje teme: 
- priprava za delo naslednjega dne , delo na plazu, označitev, pregled plazu, uporaba pripomočkov – 
lavinske žolne,  
sondiranje (delo in lokacija predvsem pogojeno z vremenskimi pogoji); 
- Janez Primožič predlaga, da bi se za nesreče na smu čišču (Zelenica)  izdelal poseben obrazec  (skrajšan, 
poenostavljen),  
ki bi ga reševalec na kraju izpolnil in oddal na naslednjem sestanku v arhiv postaje. 
S tem bomo imeli zabeležena in arhivirana ter na voljo za kasnejšo kakršnokoli uporabo tudi ta 
posredovanja. 
Obrazce pripravi tajnik, v bodoče bodo v reševalnih nahrbtnikih na Zelenici in v pisarni društva. 
            
►  V nedeljo  dne 12.1.200  (močno deževalo, megla), po zajtrku odhod v smeri »Križa«, kjer se opravi 
praktično delo in usposabljanje: 
- vodnika lavinskih psov opravita označevanje plazu , podata kratko obrazložitev  načina  reševanja z 
lavinskimi psi ,  
na plazu zakopana predmeta , katera psa najdeta,  
- sledilo zakopavanje osebe , oba psa  jo nakažeta in najdeta ; 
- organizirana reševalna akcija - sondiranje  plazovine, delo ekipe - organizacija moštva, naloge 
posameznikov, potrebna oprema za večja posredovanja, ... 
- pregled plazu (iskanje zasutih) z  lavinskimi žolnami  (stari in novi modeli); 
- delo zaključeno ob 10.30 uri; 
  
Po opravljenem delu  se je večina članov   glede na slabo vremenske razmere odločila za sestop  nazaj v 
smeri planinske koče Kofce,  
8 članov pa se je odpravilo v smeri Velikega vrha in se vrnili nazaj do koče okoli 13 ure. 
  
Po kosilu potekala še kratka analiza opravljenega dela, načelnik, inštruktor in ostali prisotni niso imeli 
pripomb na opravljeno delo. 
  
  
Govor tudi o lokaciji letošnjega letnega te čaja (predlagan Košutnikov turn), 



 
Načelnik še pozove člane, naj podajo ideje, akcije,... za program dela v letu 2008 , ki se bo sprejemal na 
občnem zboru 30.januarja. 
  
Sledil še sestop v dolino, zaključek zimskega tečaja dne 12.1.2008 ob 16.00 uri. 
Na zimskem tečaju se ni nihče poškodoval. 
                                                                                                Zapisnikar:  Matjaž KOS 
  
  
 


