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Številka:    03/  2009 
Datum  :    11.6.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 10.6.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani :  predsednik društva Slavko ROŽIČ, člani  Hrnčič Dušan,  Kos Matjaž, Meglič 
Milan, Meglič Janko, Perko Matija, Premrl Klemen, Primožič Janez, Rožič Primož,  Smerkolj Matej,  
Stane Sova, Robert Vidic, Vogelnik Vili, Zrim Elemir,  Bojan Žohar, Tišler Miran. 
   
 
 
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 16 članov   
 
 
 
 
 
DELOVNE TOČKE: 

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

       
- 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. Rok za prijavo novih kandidatov je 31.8.09, 
Smerkolj izpolni predpisan obrazec in ga čim preje dostavi tajniku, ki ga z dopisom 
pošlje na Grzs; 

- Jesenski termin  (mesec oktober) 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 na izpitni del se povabi  zdravnik iz druge  postaje oz. društva (za kar se  
      dogovori  Brus) 
- na seji UO sta bili obravnavani  prošnji za vstop v društvo GRS Tržič Kos Bojana in    
      Gril Markota; 
      Sklep: 
- za Gril Markota se z sprejemo zaenkrat počaka, 
- za Kos Bojana se ga povabi in vključi v delo dgrs Tržič, kot pripravnika; 
- dne 14.6.2009 nedelja  bo izvedeno letno usposabljanje  članov dgrs Tržič . Letni tečaj 

iz letne tehnike reševanja bo izveden na območju Košute. Zbor ob 06 uri na PP Tržič, 
prevoz članov z vozilom društva in policije na Ljubelj, premik  na Korošico in preko 
Velkega vrha v smeri Škrbine, ker se opravi transport, druga ekipa Kos, Rožič primož, 
Meglič Milan, Meglič Janko in Perko Matija opravi  prevoz opreme na Pungrad in 
prenos dela reševalne opreme na Škrbino. Zaključek s toplim obrokom na Šiji.   
Oprema : 
Plezani pas, čelada, cepin dereze (možnost snega na poti), 
Zbor ob 06 uri na PP Trži č, ter odhod na teren. 
Tečaj vod inštruktor Primoži č Janez.  

- 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 
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oz kontakt  z dr. Evo Pogačar opravi predsednik, 
- Na sestanku potekala tudi kratka analiza in predstavitev izvedene  reševalne akcije ta 

dan v Storžiču, kjer sta se zaplezali dve mladi planinki cca. 50 m pod samim vrhom, ko 
sta se med izogibanjem snežnega »jezika« zaplezali v skalnem delu. Bili sta 
nepoškodovani. Preko odgovornih oseb in pristojnih služb  zaprošeno za helikopter za 
potrebe prevoza moštva čim bližje kraju dogodka. Helikopter SV zaradi opravljanja 
drugih nalog ni bil dosegljiv, helikopter policije pa » za prevoz ni imel časa in potrebne 
odobritve leta«.  Zato bilo izvedeno klasično reševanje – peš in na horuk, akcija trajala 
4,30 ure z varnim sestopom obeh planink ob spremstvu reševalcev v dolino. 
Menja članov: 
-  člani so bili mnenja, da taka odločitev (glede prevoza moštva) s strani dežurne 
posadke in odgovornih oseb ni bila na mestu, predlagamo, da naj inštruktorji letalskega 
reševanja med predavanji za modul A to temo glede prevoza moštva raje izključijo, ker 
se ta naloga v praksi ne izvaja !;    

  
      •  datumi in ostale obveznosti članov društva: 

      
-     Blagajnik Megli č  Milan bo na podlagi predloženih poro čil do konca meseca    
      junija opravil  izpla čila članom društva GRS Trži č (dnevnice, kilometrina…).  
 
- dne 15.6.09 se z vozilom dgrs Tržič opravi prevoz opreme otrok do Kofc. Prevoz 

opravi Hrnčič. 
- 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.  Vsi zainteresirani se javijo predsedniku. Zaenkrat gresta : Rožič Slavko, 
Kos Matjaž, če ima še kdo željo se javi predsedniku, 

- zadnji sestanek pred za četkom TS bo za člane društva  v sredo 17.6.09 ob 20 uri 
na PP Trži č, kjer bo tudi pomerjanje  nove obutve !!!  

- 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!!  

- 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 pri predsedniku društva !!  

 
RAZNO : 
 

- drugih pobud, predlogov  ni bilo 
 

 
 
 
Drugih predlogov in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.15 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 

 


