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Številka:   10/ 2009 
Datum  :    5.3.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
1. Seje Upravnega odbora  društva GRS Tržič  , ki je potekala  dne 4.3.2009 ob 19.00  uri, v 
sejni sobi Policijske postaje Tržič.  
 
Prisotni:  
DGRS Tržič: Slavko Rožič – predsednik,  Dejan Jekovec, Milan Meglič, Kos Matjaž, Robert Kralj  
Sova Stane, Perko Matija, Primožič Janez in dr. Iztok Tomazin  ; 
 
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Plan in realizacija dela v prvem polletju 2009;  
• Plan in realizacija investicij; 
• Strategija in vizija Dgrs Tržič v naslednjih petih letih; 
• Pobude, predlogi, pripombe, 

 
 
 
Predsednik društva GRS Tržič Slavko ROŽIČ pozdravi vse prisotne člane UO.  
 
Pod točko1.: 

- predsednik seznani člane, da je plan aktivnosti za obdobje 1.1.-1.7.2009 narejen, dan je bil 
že v  razpravo (vsem članov Dgrs Tržič bil posredovan v elektronski obliki , izvod izobešen 
na vhodnih vratih v pisarni društva), pripomb, novih pobud in predlogov ni bilo. Tako je 
sedaj izvedba in realizacija  na inštruktorjih  v postaji, za razdelitev dela  med inštruktorji 
poskrbi Janez Primožič. 

- Za vsako izvedbo vaje je potrebna predhodna izdelava elaborata, ki ga izdela in da v pregled 
in potrditev predsedniku društva posamezen inštruktor,  

- Obnovitev licenc in usposabljanje po MODULu- A za člane našega društva ki je predviden 
v letnem  programu GRZS bo potekal  v četrtek 9.4.2009. Točen kraj in čas izvedbe bo 
sporočen naknadno !                                             R: Kralj r., Rožič S. 

- Predsednik da pobudo, da bi še pred začetkom letne turistične sezone obnovilo znanje z 
področja prve pomoči (zlomi, oživljanje, poškodbe, oskrba,imobilizacija) . Izobraževanja 
izvedeta dr. Iztok Tomazin, Janez Primožič. 

 
Pod točko 2.: 

- društvo se je na podlagi predhodnega predloga z sklepom odločilo da gre v tem letu v 
nabavo visokih (zimskih) pohodnih čevljev z možnostjo nastavitve avtomatskih derez, 
pripravo vodita Anderle, Premrl Klemen, okvirna cesta za par  med 230-250 €, 

- nabava jaken v katere je šlo dgrs Tržič je v realizaciji, 
- dan predlog, da bi se namesto nabave pohodnih palic raje šlo v nabavo novih čelnih svetilk 

za vse člane, predlog bil soglasno potrjen, zbirajo se ponudbe in predlogi. Realizacijo 
prevzameta v sklopu »čevljev« Anderle in Premrl.  

- Meglič Milan pripravi pisno obvestilo za vse člane in za Tržičana, s katerim se  da v 
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seznanitev možnost , da se zberejo dodatna sredstva od dohodnine, oddaja na sedežih 
davčne uprave! 

Pod točko 3.: 
- predsednik seznani prisotne , da v letu 2009 naše društvo dobi novo vozilo GRS. Predlog, da 

se bo šlo v nabavo terenskega vozila, staro bo šlo v prodajo. Da se pobuda, da v kolikor 
bodo za nakup zainteresirani v PGD Tržič ( za komandno vozilo), da se bi šlo v prodajo 
njim. Zaenkrat bila dana le ta pobuda oz. predlog. 

- Nadalje  predsednik da pobudo, da bi dgrs Tržič v doglednem času  prišlo do svojih lastnih 
prostorov, za kar se bo na občino Tržič dala pisna pismena pobuda, ki jo pripravi  Dr. 
Tomazin in posreduje tajniku društva; ( že izvedeno) 

- V skladišču Dgrs Tržič je še naslednja oprema  : 
1. nahrbnik MAMUT 35 l 
2. turne nove smuči elbrus + okovjem + psi 
3. turni pancerji dynafyt  št.28, 28,5   

 
            Sklep:  

- sprejme se sklep, da se zgoraj navedena oprema da v prodajo in sicer – 25% na ceno 
artikla. Cene navedenih artiklov pripravi blagajnik . Za vse člane društva velja 
ponudba do 14.3.2009 in se kupec sam dogovori  z blagajnikom in skrbnikom opreme 
Jekovec Dejanom o plačilu in prevzemu opreme.  Po tem datumu bo oprema prodana 
in dostopna vsakomur !   

 
Pod točko 4. : 
- Sova Stane da pobudo v zvezi dela in popravil v koči na Šiji. (predlaga zamenjavo vhodnih 

vrat) . S predlogom seznani Rožič Petra, ki pripravi predlog nujnega vzdrževanja in 
investicijski plan vzdrževanja do l. 2012.  

- Predsednik da tudi pobudo da bi v letu 2009 za leto 2010 pristopili k izdelavi lastnega 
koledarja .  

 
   

 
Sestanek zaključen ob 20.15 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnik :  Matjaž Kos l.r. 

 


