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Številka:    03/  2009 
Datum  :    1.4.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 1.4.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:   Belhar Martin, Frantar Slavko, Hrnčič 
Dušan, Jekovec Dejan,  Kos Matjaž, Lovrenčak Miha, Meglič Janko, Perko Matija,  Sova Stane, 
Štamcar Primož, Robert Vidic, Vogelnik Vili,  Zrim Elemir, Opalk Samo in  pridruženi član Tišler 
Miran  
                           Skupaj prisotnih članov postaje 16 članov   
 
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi  prisotne člane na rednem sestanku..   
• Predsednik seznani prisotne člane in poda kratko informacijo o obravnavani temi na 

sestanku načelnikov društev GRS na temo » reševanje in žičniških naprav in gondol«, 
katerega se je udeležil: 

- naša postaja kot še nekatere druge je že vključena v sistem reševanja iz žičniških 
naprav (preko občine Tržič), 

- vodenje same intervencije vodi upravljalec smučišča, mi mu pri tem nudimo 
strokovno in logistično pomoč, 

- vsakdo ki bi se pojavil v vlogi vodje intervencije je potrebno, da na kraju vodi 
operativni dnevnik poteka intervencije ki zajema vse ukrepe izvedene na kraju,  
čase, … 

- Društva podala pobudo da GRZS  v sodelovanju s pristojnimi službami za društva 
GRS, ki bi bila vključena v sistem reševanja  pripravi enotne pogodbe, 

- Pri GRZS ustanovljena posebna delovna skupina: Kralj, Brajnik, Rozman, Hanzel ki 
na  UZRRS zastopajo in predstavijo naša stališča vezano na omenjeno področje.                                                                    

            reševalnega dela.                                                                              
• Vodje skupin za izvedene in že opravljene aktivnosti poročajo predsedniku društva: 

- Kos, Rožič Slavko : uspešno, kljub slabim vremenskim razmeram so bile izvedene 
aktivnost pri pripravi in izvedbi  izpitov za  vodnike reševalnih psov GRZS, ki  so 
potekali na Ljubelju 28,29.3.2009.  O aktivnosti je že napisano  poročilo, ki ga je 
pripravil Kos, izvod poročila že posredovan predsedniku komisije Potočnik Igorju. 
Vsi trije vodniki našega društva: Kos - Lc, Tišler-  Lc , Hrnčič - La so izpite uspešno 
opravili, vsa oprema iz skladišča (lopate, zastavice dne 1.4.09 vrnjene skrbniku 
opreme, 

- Rožič Slavko: dne 28.3.09  se je 7 članov društva udeležilo dodatnega 
usposabljanja za pridobitev naziva »Bolničar«.  Izpiti so 16.4.2009. 

- Štamcar Primož: poroča v zvezi skupne ture »Marčijev pohod« , planirane za 
4.4.2009 . Tura zaenkrat bo.  Na Območju Kanina ob zadnjem sneženju zapadlo 
cca. 1m novega snega. Morebitna druga odločitev (odpoved turnega pohoda) bo 
članov pravočasna sporočena. Predviden odhod oz., zbor je 4.4.09 ob 07 uri pred 
»Romo« v Bistrici.  

- Rožič Slavko: o izvedenem reševanju 22.3.09  otroka na območju planine Javornik, 
pove, da se starši zahvaljujejo članom GRS za izvedeno hitro in strokovno izvedeno 
reševanje.   

                                                                                                           R: Rožič Slavko,  
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•     Predsednik društva skupaj z  Vogelnikom da pobudo, da bi društvo GRS Tržič za leto 2010  
      šlo v izdelavo lastnih koledarjev.   
      SKLEP: 

- pobuda bila obravnavana, sprejet sklep, da se gre v pripravo za izdelavo stenskih   
      koledarjev  za leto 2010.  
- vodenje prevzame Vogelnik, pomoč mu nudijo člani društva. 
                                                                                                R: Vogelnik Vili 

       •     Predsednik društva  članom ki so v letu 2008 prejeli pisna  priznanja GRZS, razdeli še  
             znake GRZS (zlati, srebrni ). 

  
 
 
RAZNO : 
 
•    Blagajnik je že na prejšnjem sestanku pozval v se člane, da se do 30.4.2009 poravnajo 
obveznosti članov iz prodaje nalepk »podpornik 2009«;  
 
•   Predsednik pove, da je v razgovoru s predsednik om komisije za plazove Poto čnikom  bila 
dana pobuda, da je planirana skupna vaja vseh vodni kov reš. psov registriranih pri GRZS 
(vaja bo morala biti že februarja 2009 na Vrši ču pa je odpadla)   z predpostavko » plaz na 
obmo čju Košute odnesel in zasul 10 planincev« potekala p a bi na našem obmo čju (lokacija 
okolice pod Froncovem grebenu) .  Organizator vaje bi bila GRZS-komisija za reševanje iz 
plazov, ki priskrbi za vso potrebno logisti čno pomo č (zadostno število reševalcev, 
helikopter…), dolo čeno število naših članov društva pa bi v vaji tudi sodelovala. Vsi ost ali 
podatki  o času izvedbe bodo sporo čeni naknadno.    
Sklep: 
- v kolikor bo prišlo do izvedbe take vaje, bo druš tvo nudilo vso potrebno pomo č.  
 
•   dne 9.4.2009 – četrtek ob 15 uri  bo na obmo čju  vasi Gozd izvedena popoldanska 
aktivnosti » izvedba vaje s pomo čjo helikopterja – Modul A za vse člane društva GRS Trži č.  
Predpostavka: Zaradi resnega zdravstvenega stanja p laninca, ki je sestopal iz Tolkstega 
vrha proti  Kriški , zaradi slabih vremenskih razme r helikopter ne more poleteti, zato 
izvedeno klasi čno reševanje, prevoz moštva čim bližje možnemu kraju pristanka. 
OBVEZNA OPREMA reševalca: čelada, plezalni –dvodelni pas, visoka obutev, čelada, 
popkovina, Ukv zveza, vponke. Ostalo skupno opremo pripravi skrbnik opreme Jekovec, 
Eleborat izdelal inštruktor Roži č Slavko.   
 
•  Pregled prejete pošte: 
  -         / 
 
Izvod zapisnikov in ostale pošte se nahaja v pisarni na sedežu društva – v fasciklu sprejeta pošta 
in se lahko podrobneje z vsebino vsakdo seznani! 
 
  
•  Naslednji redni sestanek v  sredo 8.4.2009  - od pade  !! 
 
 
 
Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.20 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 

 


