
Poročilo o delu društva GRS Trţič 2013 
 

Članstvo: 

29 reševalcev: 2 letalca reševalca, zdravnik, vodnik reševalnega psa in 5 inštruktorjev . Štirje 

pripravniki, ki aktivno sodelujejo pri delu na postaji. 

Vseh članov društva skupaj je 51 , tudi ostali po svojih močeh prispevajo k delu in organizaciji. 

 

V letu 2013 so trije pripravniki opravili izpite za gorske reševalce, ostali specialisti pa redno po 

planu opravili vse obveznosti za podaljšanje licenc. 

Tukaj bi dodal , da je prepletenost naših članov s sorodnimi organizacijami res velika, morda 

nekoliko večja kot pri ostalih društvih in to neposredno niti ne sodi v to poročilo , vendar se to 

zaradi pretoka informacij in idej bistveno pozna pri delu in razvoju našega društva. Tako nekateri 

člani sodelujejo v okviru KA pri izpitni komisiji za alpiniste ,  v okviru PD Trţič nekateri sodelujejo 

kot planinski vodniki in v Upravnem odboru PD, dva člana aktivno sodelujeta v ZGVS pri tehnični 

komisiji , kot alpinistični inštruktorji smo aktivni na AO , imamo aktivne člane v LPE in letalca v 

15.HEB SV. Aljaţ A. je član tehnične komisije pri UIAA , pa ne glede na to, ali komisija  deluje ali 

ne , je tak vir informacij izredno koristen tako za posameznike kot organizacijo. 

 

Reševalno delo: 

Skupaj smo opravili 19 reševanj , posredovanj oz. intervencij. Opravljeno je bilo 547 ur reševalnega 

dela , sodelovalo je 203 reševalcev , v osmih primerih je v akcijah sodeloval tudi helikopter. Ni 

zanemarljiv deleţ naših reševalcev v akcijah drugih postaj , seveda kot deţurni reševalci v času 

letnega deţurstva na Brniku ali kot aktivirani letalci oz. zdravnik. Takih udeleţb je bilo deset. Tako 

je v letu 2013 skupno število aktiviranj 29.  V času poletne sezone smo imeli redno deţurstvo ob 

vikendih in tako bolj enakomerno porazdelili obremenitev na vse člane društva. O deţurstvu je bilo 

sestavljeno posebno poročilo, ki se hrani v arhivu društva. 

 

Zahvaljujoč pobudi GZ Trţič smo konec preteklega leta prešli na sodobnejši sistem aktiviranja 

intervencije.net in s tem še povečali odzivnost ter zanesljivost udeleţbe v intervencijah. 

 

Preventivno delo: 

Tradicionalno smo izvedli dneve varstva pred sneţnimi plazovi , sodelovali pri preventivnih akcijah 

v občini Trţič , nekaj članov pa v skladu s funkcijami na GRZS tudi širše v Sloveniji . 

 

Delo Društva: 

Redni sestanki so bili vsako sredo , z izjemo poletne sezone. Opravili smo nekaj skupnih tur , med 

drugim tudi v hercegovski Prenj. Trije člani so se udeleţili skupne odprave z AO Trţič v črnogorske 

Prokletije , trije člani so bili na odpravi Ama Dablam ( uspešno ) , sodelovali smo na nekaj javnih 

prireditvah , se redno usposabljali , plezali , hodili po gorah in kolesarili. Spet smo organizirali 

spominski pohod od Šije do Javornika , v spomin na Fula in tokrat tudi ostale preminule reševalce. 

Posamezniki se še vedno udeleţujejo tradicionalnih srečanj v Koetchah Moutnu in Koflerjevega 

memoriala v Vratih. Za neaktivne reševalce smo organizirali ekskurzijo na Krim , izdali smo novo 

številko e-biltena Gorski reševalec in  skrbeli za aţurnost spletne strani. Organizirali smo Dan 

reševalcev GRZS na Jezerskem , tekmovali na regijskem preverjanju Prve pomoči v Kriţah pri 

Trţiču in na tekmovanju PP na Virnikovi planini. Udeleţili smo se tradicionalne komemoracije na 

Okrešlju. Udeleţili smo se TS tekmovanja v spomin Rada Markiča in Luka Karničarja in tekme v 

voţnji z akia čolni v Mojstrani. Konec leta smo se odzvali povabilu s Koroške in obiskali bazo BMi 

in Christophorus 11 na letališču v Celovcu. Sezono smo zaključili tradicionalno s srečanjem v bivši 

straţnici  pod Ljubeljem. 

Malo grenka solzica , da vseeno ni šlo vse po planu , je neizveden duatlon na Šijo. Stiska s časom in 

slabo vreme nam jo je lansko leto zagodlo do te mere, da tekme nismo izvedli. Upam , da se bo 

tradicija nadaljevala kljub temu še naprej. 



 

Šija: 

Na planini Šija imamo v najemu brunarico , za katero skrbimo po najboljših močeh in v skladu z 

razpoloţljivimi financami. Z AS Šija smo se uspeli dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju in 

sobivanju na planini , sporazum je usklajen in čakamo , da ga predstavnik AS Šija dokončno 

podpiše. Na tem mestu  javno povem, da nimamo nikakršnih slabih ali skritih  namenov in da 

ţelimo korektno in uspešno sodelovati z lastniki na planini Šija. 

 

Usposabljanja: 

Zimsko usposabljanje smo imeli skupaj z reševalci GRS Kranj na Suhem rušju pod Vrtačo, izvedli 

smo nekaj popoldanskih vaj , letna vaja je bila izvedena v Dovţanovi soteski. Kljub slabemu 

vremenu je bila udeleţba dobra in po mnenju večine koristna. V jeseni smo izvedli predavanje o 

vplivu stresa in psihičnih značilnostih doţivljanja nesreč ter intenzivno usposabljanje TPO. 

Izvedena je bila vaja na temo iskanje lavinskih ţoln. Opravili smo vsa potrebna usposabljanja in še 

kakšno dodatno vajo več, tako da lahko mirne vesti trdim, da je večina moštva dobro in ustrezno 

pripravljeno za naloge, ki jih moramo opravljati v skladu z ZVNDN. Trend zadnjega časa, pa ne 

namenoma je, da imamo kar nekaj vaj v res teţkih vremenskih pogojih. Mogoče je bilo to kdaj 

namenoma , največkrat pa le splet naključij in odločenost vodstva , da v danem trenutku pač izvede 

vajo do konca. 

 

Delo v okviru GRZS: 

- Predstavnik društva Primoţ Štamcar je bolj ali manj redno sodeloval na sejah UO GRZS. 

- naši člani so sodelovali v okviru KRT in njene izpitne komisije, v sklopu KRP sta sodelovala M. 

Kos in Miran Tišler , na področju zvez (KZ) je sodeloval Primoţ Roţič , v KMED je  J. Primoţič 

sodeloval pri izvedbi 80 urnega tečaja PP in NMP , dr. Tomazin pa je večjo teţo dal sodelovanju v 

organih KMED na nivoju IKAR. Vidna je vloga Roberta Kralja v KLR, ki je vodil in izvedel večino 

usposabljanj za module A, A/1 in C. Sam sem se kot član predsedstva udeleţeval sej vseh teh 

komisij in vodil ter usklajeval sestanke Strokovne komisije , ki zdruţuje vse prej naštete komisije. 

Imel sem tudi moţnost sodelovati tudi na nekaj sestankih drugih društev in tako spoznati »bazo« in 

teţave na nivoju ostalih reševalcev v Sloveniji. Priznam , da sem veliko s tem pridobljenih izkušenj 

prenašal na matično društvo. 

- Trije člani GRS Trţič smo se udeleţili konference IKAR na Braču , udeleţil sem se mednarodne 

konference oz. Posveta o varnosti na smučiščih na Kopaoniku, s podpredsednikom Mišem sva se 

udeleţila  zdruţene taktične vaje in regijskega posveta GRS za JV Evropo v Liki na Hrvaškem. 

 

Ostalo: 

- Upravni odbor se je sestal na rednih sejah po sklicu načelnika, odločal o večini pomembnejših 

zadev in usklajeval finančni in materialni plan. 

- nihče od reševalcev se v preteklem letu na reševanjih ni poškodoval , ni prišlo do nobene večje 

nezgode ali uničenja materialnih sredstev. 

-grafi , številke, preglednice so vam na voljo pri vodstvu društva, vse tekoče zadeve lahko bolj ali 

manj  spremljate na www.grs-trzic.si . 

 

Zahvala: 

- članom UO , namestniku , tajniku , gospodarjema opreme, skrbnikom avtomobilov,  Mateju 

Smerkolju za pravne nasvete , Matiju Perku za marsikateri koristen pogovor in koordinacijo pri delu 

GR in vsem ostalim članom , ki ste zdrţali tempo dela , ki sem vam ga kot načelnik po sluţbeni 

dolţnosti nalagal v preteklih osmih letih. 

 

Posebno priznanje gre dvema reševalcema , ki sta se odločila za gorsko reševalni pokoj. Stane Sova 

in Bojan Ţohar sta imela vidno vlogo in velik prispevek k delu našega društva. Tudi v bodoče so 

vama, na tem mestu tudi ostalim članom ,  vrata društva na steţaj odprta, mi ne delamo razlik med 

http://www.grs-trzic.si/


takimi in drugačnimi člani , gre le za nazive, ki jim mogoče kdaj posvečate preveč pozornosti. 

Zahvala gre tudi Policijski postaji Trţič in komandirju za sodelovanje in razumevanje našega dela, 

ki se vrši v teh prostorih. 

 

Trţič , 5.3.2014          Slavko Roţič 


