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Številka:    03/  2009 
Datum  :    4.6.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 3.6.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
DELOVNE TOČKE: 

 
• obravnavane pa so bile naslednje teme :   

- Pregled seznama dežurstev članov v visoki sezoni  2009.   
Mapa z obrazci se nahaja v pisarni društva v kateri so priloženi vsi potrebni obrazci in 
navodila za opravljanje dežurstva. Oba dežurna člana naj po opravljenem dežurstvu 
izpolnita primopredajni zapisnik in ostale obrazce (poročilo o GRS akciji….) iz katerega 
naj bodo razvidne morebitne aktivnosti dežurne ekipe. Vse aktivnosti bo tajnik sprotno 
vnašal in beležil v evidenci aktivnosti člana društva GRS Tržič, poročila o akcijah GRS 
se puščajo na mizi v pisarni društva !! 
Obravnavane teme: vodenje akcije, sprejem obvestila za akcijo, obveščanje, sprotno 
beleženje poteka reševanja, poročanje o zaključku  na 112, ob htp poškodbi potrebno 
tudi obveščanje  policijo - 113,       

- V zvezi razpisa za začetniški tečaj gorskih reševalcev letalcev, zdravnikov let in 
inštruktorjev grs da predsednik predlog, da se iz našega društva za novega kandidata 
za reš. Letalca predlaga Smerkolj Mateja. Dokončni sklep o predlogu bo obravnavan 
na seji UO Dgrs Tržič, ki bo 10.6.09.  Rok za prijavo novih kandidatov je 31.8.09; 

- da za vozilo društva GRS Trži č (od nalogov, pregleda vozila, tehni čni pregledi, 
manjša popravila , redna vzdrževanja,) od 1.6.2009 naprej skrbi Dušan HRN ČIČ. 
Opozorilo: vsakdo ki vozilo uporablja naj bo pozore n na koli čino goriva na 
»števcu« in naj vozilo po potrebi dotanka, tako da je v vozilu vedno goriva v 
tanku minimalno  vsaj pol- nikoli se ve kdaj  bo vo zilo potrebno uporabiti  !!!!  

      •  datumi in ostale obveznosti članov društva: 
- do 7.6.2009 je zadnji rok ko je potrebno tajniku po sredovati poro čila o 

opravljenih aktivnostih, ki jih člani še niso uspeli sestaviti in oddati za obdobje 
od 1.1.09-31.5.09.  

      Po tem  datumu se že opravljene aktivnosti za  nazaj ne bodo ve č vnašale.  
       
      Blagajnik Megli č  Milan bo na podlagi predloženih poro čil do konca meseca    
      junija opravil  izpla čila članom društva GRS Trži č (dnevnice, kilometrina…).  
 
- v soboto 6.6.09 grs Avstrije-postaja Borovlje organiz ira vajo na obmo čju Stola, 

na katero je vabljena tudi naša postaja. Zaenkrat so se javili Smerkolj, Rožič Slavko, 
Vidic, za vse udeležence je potrebna alpinistična oprema. Odhod iz Pp ob 07 uri. 

- V soboto 12.6.09 ob 20 uri bo ob 60.letnici v Gozdu potekalo praznovanje PD  Križe, 
naše društvo zastopa Sova. 

- dne 15.6.09 se z vozilom dgrs Tržič opravi prevoz opreme otrok do Kofc. Prevoz 
opravi Hrnčič. 

- v sredo 10.6.2009 je redni sestanek ob 20 uri. Iste ga dne ob 19 uri predsednik 
društva sklicuje redni  sestanek UO društva GRS Trž ič, katerega  se zaradi 
potrditve sklepov udeležijo vsi člani UO !!!!  

- dne 12.6.09 ob 18 uri bo v Poljčah potekala okrogla miza na temo helikoptersko 
reševanje , dne 13.6.09  pa bo v Lescah in Dragi potekala prikazna vaja ob dnevu 
reševalcev.  Zaenkrat gresta : Rožič Slavko, Kos Matjaž; 
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- za dne 14.6.09 bo izveden letni te čaj društva, To čna lokacija vaje in čas zbora na 
PP Tržič bo članom sporo čen pravo časno , naknadno – po telefonskem 
obvestilu;  

- zadnji sestanek pred za četkom TS bo za člane društva  v sredo 17.6.09 ob 17 uri 
v grs ko či na Šiji – vabljeni vsi člani Društva!!  

 
- dne 24.6.09 bo v popoldanskem času (ura bo sporo čena naknadno)  v gramoznici 

Naklo izvedeno usposabljanje – vožnja z terenskimi vozili  za člane dgrs Trži č; 
- dne 20.6.09 bo v Kamniški Bistrici potekal licen čni seminar za inštruktorje grs. 

Prijava že oddana na grzs , udeležijo se ga . Kralj , Rožič Slavko, Primoži č Janez;  
- predsednik pove, da na društvo novih informacij za društveno vozilo ni; 
- jesenski izlet društva : predvideni datum izleta 25 ,26,27,28/8.09 lokacija Piz 

Bernina, za izlet je prostih 42 mest, prevoz z avto busom, prijave in interesenti se 
prijavijo do konca julija prek e-maila !!  

- na društvo prispeli dve prošnji za članstvo v GRZS, obe prošnji bosta obravnavani na 
seji UO dne 10.6.09 , nakar se z odločitvijo seznani vse člane; 

- dne 23.5.09 potekal v domu pod Storžičem posvet o zvezah. Podrobnosti so razvidne 
iz zapisnika, ki se hrani in se je z vsebino mogo če seznaniti v pisarni društva ; 

- dne 10.6.09 bo na sedežu GRZS v Kranju predstavitev nove aplikacije v evidenci Spin 
– skladiščenje in evidentiranje opreme.  Predavanja se obvezno udeležita skrbnika 
opreme našega društva : Smerkolj, Jekovec, 

- dne 24.6.09 bo po usposabljanju (vožnja z ter. vozili) predvidoma med 20-21 uro na 
sedežu društva pomerjanje in oddaja številk za nove čevlje, za kar se je s sklepom 
odločilo naše društvo.  

 
RAZNO : 
 

- drugih pobud, predlogov  ni bilo 

 
 
 

 

Drugih predlogov in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.10 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 
 
 
 


