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Datum  :    11.9.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
3. Sestanek Upravnega odbora Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 9.9.2009  ob 19.15  uri, na 
sedežu društva  GRS Tržič – sejna soba. 
 
PRISOTNI  člani :  predsednik društva Slavko ROŽIČ, člani : Anderle Aljaž, dr. Iztok Tomazin, 
Jekovec Dejan, Meglič Milan, Perko Matija, Janez Primožič, Štamcar Primož, Sova Stane in tajnik 
društva Matjaž Kos. 
 
 
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 10 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE: 

Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane .   
 
• obravnavane so bile naslednje teme :   

- Pregled in analiza dela po občnem zboru, realiziranje planov, in sklepov, 
- Pregled 2.zapisnika UO Dgrs Tržič, 
- Izvedba obnavljalnih izpitov iz prve pomoči, 
- Okviren dogovor glede materialanih planov do leta 2010 
- Ostala problematika, stališča, razno  

       
1. predsednik pregleda sklepe iz 2.zapisnika UO, sklepi bili v večini že relazirani oz. je 

realizacija še v teku, Pripomb ni bilo.  
2. predsednik poudari, da Sašo Rožič, ki v sodelovanju s Štamcar Primožem  izdela plan 

dela in je dolžan organizirati in usmerjati izobraževanje pripravnikov, določen tudi način 
izobraževanja, program izobraževanja.  

      Sklep: 
      - vodja inštruktorjev za člane dgrs Tržič ostane še naprej Janez Primožič,  
      - vodja inštruktorjev za pripravnike v dgrs Tržič je določen Sašo Rožič. 

3. Blagajnik Milan Meglič predstavi finančno stanje društva GRS Tržič. Trenutno imamo še 
finančnih sredstev 4.125,00 € in cca. 400,00 € gotovine na datum 9.9.09, 

4. v jesenskem terminu – oktober bodo izvedeni obnavljalni izpiti iz prve pomoči za vse 
aktivne člane društva ki imajo veljavno licenco za reševanje. Datum za obnavljalne izpite 
je sobota 17.10.2009 v planinski ko či pod Storži čem.  Točen čas bo sporočen 
naknadno. 

5. Priprava na delo članov Dgrs Tržič  v jesenskem terminu in izvedba zimske vaje.   
                Dana bila pobuda, da bi se z rednimi sestanki začne v oktobru 2009, glede izvedbe   
                zimske vaje se sprejme : 

SKLEP:    
- predvideni rok za izvedbo vaje 20.12.2009, 
- izvedena naj bi bila situacijska vaja (glede na snežne razmere), 

 
6. glede jesenske vaje ki naj bi bila združena – gibanje po terenu z uporaba naprav gps,   
      ter uporaba reševalnih psov z predpostavko iskanje pogrešanih oseb    
       v gozdu je planirana za dne sreda 23.9.2009 .  Načrt in izvedbo vaje vodi inštruktor :   
       Primož Štamcar;     
7.  Dane pobude za  nabavo osebne zaščitne in tehnične opreme do leta 2010 : 
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- pol avtomatske dereze (za nove čevlje ); 
- pohodne zimske hlače (zadnja nabava še pri vrhi pred leti), 
- spalna vreča, 
- dokup 1-2 lavinskih žoln (zamenjava starih), 
- dokup še kakšnega nahrbtnika ABS (trenutno v skladišču 5+2), 
- čelade,  2 kom. baterijskih svetilk,  
- treking čevlji,  
- lahki anoraki,  
- dokup in zamenjava sanitetnega materiala, 
- pohodne palice, 
- »švic majice«, 

 
                  Anderle in Rožič Slavko poskušata pridobiti tudi podatek, katero opremo (osebno in  
                  tehnično ) bo v letu 2010  za članstvo in naše društvo nabavila komisija za opremo  
                  GRZS.  

8.    Predsednik društva seznani prisotne, da je leto 2010 tudi volilno leto, zato se  pozove  
         vse člane na podajo pobud in predlogov za morebitno sestavo novega vodstvo društva  
         GRS Tržič. 
9.    Sova Stane kot skrbnik koče na Šiji skupaj z Rožič Petrom pripravita predloge za delo v      
         koči :     

- popravilo oz. izdelava novih vhodnih vrat  , 
- popravilo oz. zamenjava strešne kritine, 
- opravljeno že  delo na vodovodnem omrežju (zabetoniran šoht v drvarnivi), 
- pripravijo se časovni termini za delovne akcije na objektu.                                                                                                              

10.   Perko Matija pripravi in izvede kot vsako leto izlet z zaslužnimi člani našega društva.    
        Letošnja  lokacija izleta je Nanos, uporaba 2 vozil, čas september oz.oktober. Vsem    
        zaslužnim članom bodo poslana vabila ki jih v sodelovanju z Perko-tom pripravi in  
        razpošlje tajnik.     
11.   Meglič Milan da pobudo, da se vsa oprema ki je bila nabavljena za člana in jo član po   
        razdelitvi v doglednem času  ne prevzame v skladišču da v prodajo, denar pa se da v  
        blagajno društva. 

 
 

      •  datumi in ostale obveznosti članov društva: 
- vodja  Potočnik Igorja se povpraša v zvezi naše pobude za izvedbo reševalne vaje 

iskanje zasutih planincev v plazu, ki bi potekala na območju Šije v začetku  leta 
2010. 

- Dne 7.11.2009 zbor inštruktorje Poljče, prijavljena zaekrat: Rožič Sašo,Štamcar 
Primož.  

 
RAZNO : 
 

- dr. Iztok Tomazin v skladišču prevzame več kosov tehnične opreme , ker je bila   
opreme izgubljena v reševalni akciji – na območju druge postaje. 

 
  
Drugih predlogov in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 20.00 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 

 


