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Številka:   10/ 2009 
Datum  :    11.6.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
2. Seje Upravnega odbora  društva GRS Tržič  , ki je potekala  dne 11.6.2009 ob 19.00  uri, v 
planinski koči pod Storžičem  (po izvedenem reševanju ).  
 
Prisotni:  
DGRS Tržič: Slavko Rožič – predsednik,  Dejan Jekovec, Kos Matjaž,  Primožič Janez, Smerkolj 
Matej  in člani društva Hrnčič Dušan, Anderle Aljaž, Belhar Klmen,    ; 
 
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Plan in realizacija sklepov  s prvega sestanka in opravljeno delo v prvem polletju 2009;  
• Obravnavani prošnji za nove člane Kos Bojan, Gril Marko; 
• Predlog za nove letalce, 
• Pobude, predlogi, pripombe, 

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

- predsednik seznani člane, da je bil zastavljeni plan aktivnosti za obdobje 1.1.-1.6.2009 , 
izpolnjen v celoti in  vsi sprejeti sklepi realizirani . Tako da pripomb in pobud na to točko ni 
bilo.  

- Glede dežurstev v času visoke  turistične sezone  Julij,avgust  je seznam narejen in bo 
poslan naslovnikom   R:Predsednik; 

- Jesenski termin se bo za vse člane društva pristopilo k obnovitvenim izpito iz PP in  se bo 
obnovilo znanje z področja prve pomoči (zlomi, oživljanje, poškodbe, oskrba,imobilizacija)  
Izobraževanja izvedeta dr. Iztok Tomazin, Janez Primožič in zdravnik iz druge  postaje oz. 
društva.  

 
Pod točko 2.: 

- Obravnavani sta bili prošnji za vstop v društvo GRS Tržič Kos Bojana in Gril Markota; 
- Gril Marko :  zanj je znano, da je vodja enote Tehno na Mlaki, da je šele kratek čas (pol leta) 

pripravnik v AO Radovljica, zaenkrat brez večjih izkušenj, je vodnik reševalnega psa,  
stanuje sicer  Ročevnici, precej časa je izven sedeža stalnega bivališča ( na območju 
Ljubljane). 
Sklep: 

     - zaenkrat se  z sprejemom v članstvo dgrs Tržič počaka, 
-  Kos Bojan : zanj je znano in predstavljeno, da je policist, zaposlen v SD Pu Kranj z 

nazivom inšpektor, je član stalne ekipe Gorske policijske enote, kjer je opravil v prepisana 
in potrebna usposabljanja, za samostojno delo pri reševanju tudi z uporabo helikopterja, v 
času OŠ in srednje šole bil član prosto plezalnega kluba Tržič,  
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Sklep: 
- Kos Bojana se povabi in vključi v delo dgrs Tržič, saj bo lahko s svojim že pridobljenim  
znanjem in delom v policiji lahko nudil zadostno tudi logistično pomoč našemu društvu.  

 
      -     Smerkolj da pobudo, da se  nove člane za naše društvo  pridobiva iz vrst AO; 
 
      Pod točko 3. 

- predsednik da pobudo, da se na razpis za novega letalca reševalca prijavi : Smerkolj Matej 
      Sklep:  
- dana pobuda oz. predlog se sprejme , 
- prijavo za pripravi tajnik.    
 
Pod točko 4. : 
- dne 14.6.2009 bo izvedeno letno usposabljanje  članov dgrs Tržič . Letni tečaj iz letne 

tehnike bo izveden na območju Košute. Zbor ob 06 uri na PP Tržič, prevoz članov z 
vozilom društva in policije na Ljubelj, ter prevoz opreme na Pungrad in prenos dela 
reševalne opreme na Škrbino. Zaključek z toplim obrokom na Šiji.  Pripomb ni bilo. 

- Belhar Klemen : v zvezi izpita iz prve pomoči je član pripravljen opraviti in se udeležiti tudi 
ponovnega 80 urnega tečaja prve pomoči, ki jo organizira grzs. Ponovni razgovor oz kontakt    
Z dr. EDvo Pogačar opravi predsednik, 

 
Drugih  pobud in predlogov ni bilo.  
 
Sestanek zaključen ob 19.45 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnik :  Matjaž Kos l.r. 

 


