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  DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  
  Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
   4290 Tržič  
 
 
 
 
 
 

Številka:  03/      2008- 
Datum:   11.9.2008 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 10.9.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi društva  
GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko, Frantar  Slavko, Jekovec Dejan,Kos Matjaž, Kralj Anton, Meglič Milan, 
Perko Matija, Premrl Klemen, Smerkolj Matej, Sova Stane,  Štamcar Primož,  Vogelnik Vili, Zrim Elemir .     
                           Skupaj prisotnih članov postaje 13 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE:  
                                                                                                           

 � Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane in predstavi dnevni red sestanka z 
delovnimi točkami: 
- udeležba članov društva DGRS Tržič na zavarovanju na javnih prireditvah, ki bodo na območju 

Tržiča potekale v mesecu septembru 2008:  
- JP Oldtajmerji na Ljubelju : sobota 13.9.08  (vodja Kralj Anton ),  nedelja 14.9.08 (vodja Slavko 

Rožič) čas odhoda določen s strani vodja,zbor na PP Tržič, za vse ostale informacije se 
obračate na svoje vodje !   

- JP SAM – alpski maraton :sobota 13.9.2008  (vodja Kos Matjaž, ostali sodelujoči člani so še 
Rožič Slavko, Lovrenčak Miha, Meglič Milan) . Na sami prireditvi bo tudi do 12 ure prisotno 
vozilo GRS Tržič , ki ga ob 12.30 uri vrne v garažo voznik Miha Lovrenčak.   

 
                                                                                                                   R:  Rožič Slavko  
                                                                    
      � Predsednik društva predstavi poročilo- analizo  o opravljenem delu in aktivnostih članov društva  
          GRS Tržič   v času visoke turistične sezone 2008 za mesec julij avgust: 

- dežurstvo se izvajalo 21 dni v vsakem dežurala po dva reševalca; 
- opravljenih bilo 1008 ur dela, izvedenih 6 intervencij, vse vnesene in zaključena v evidencah 

Spin info GRS, evidenca aktivnosti članstva  ; 
- člani so redno opravljali primopredajo dežurstva in to evidentirali v primopredajnem zapisniku 

(pripombo poda Perko Matija, da je v primopredajenem  zapisniku potrebno dati več prostora 
opombam, opisu interventnega dogodka,  

- opravljena analiza zadnje akcije ki je bila izvedena 10.9.2008, 
 
Sklep: 
- smatra se, da je bila odločitev o dežurstvu povsem opravičena, predsednik društva bo na eni 

redni sej UO GRZS predstavil stališče našega društva, da bo za naslednjo dežurstvo v tur. 
Sezoni potrebno najti sredstva za opravljanje in izvajanje dežurstev na lokalnem nivoju. 

- O dežurstvu je bilo sestavljeno že tudi poročilo, ki je bilo dano v seznanitev članov, pripomb na 
poročilo ni bilo. 

 
� Skrbnika opreme Jekovec, Smerkolj podata informacijo o opremi, in novostih v našem 

skladišču  opreme: 
- trenutno imamo v skladišču preme 5 + 2 kom. Nahrbnikov ABS (eden dan v pripravo in  
      predstavitev inštruktorju Primožič Janezu). , ki bo prikaz in uporabo predstavil na enem rednih   
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      sestankov – 8.10.2008 , 
- med članstvo se bo dopolnil komplet prve pomoči ( z sanitetnim materialom), 
- v skladišču je še več kosov opreme s katerim se zadolži aktivne člane – po rednih sestankih; 
- za potrebe reševanja padalcev iz dreves bila nabavljena motorna žaga – manjša , dana pobuda, 

da se za motorno žago  v bližnji prihodnosti nabavi še nahrbnik; 
- motorna žaga bila kupljena iz sredstev dotacije iz dohodnine.na društvo bilo nakazanih 800,00 € 

sredstev. 
        �    V zvezi izvedenega izleta članov DGRS Tržič na Ortler je bil sprejet naslednji sklep oz.  

  odločitev: 
SKLEP: 

- Vsem članom DGRS Trži č  (8 članov) ki so se udeležili ture na Ortler  se izpla ča 60,00€ za 
prevozne stroške na OA in po 30 € na člana društva. 
Sklep bil dan na glasovanje, za 13, vzdržanih in pr oti članov ni bilo; 
Sklep bil soglasno sprejet, izpla čilo stroškov opravi blagajnik društva.  

         
OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti)-Ostalo : 
 

-   za dne 20.9.2008 planirana kolesarska tekma članov in družinskih članov DGRS Tržič na Šijo, 
Prijave Predsednik društva + Jekovec v zvezi nabave hrane, pijače,  vabljeni vsi člani društva (aktivni, 
zaslužni in družinski člani); 
-   za dne 10.9.2008 planinar sestanek : Rožič Slavko, Kralj Anton, Perko Matija, Zrim Elimir v zvezi 
izvedbe srečanja  
    veteranov GRZS, katerega to leto organizira DGRS Tržič. Predvideni datum izvedbe je 23.11.2008,  
-   predsednik društva Slavko ROŽIČ poda kratko informacijo v zvezi izplačila dnevnic za čas 
zimskega dežurstva na   
    Zelenici. Blagajnik pove, da Šmid dnevnic še ni nakazal, izdano mu bo pisno opozorilo za 
čimprejšnje pokritje stroškov, za   
   naslednjo zimsko TS – dežurstvo na Zelenici bomo več povedali na naslednjem sestanku ( v 
razmislek ali bomo sploh šli v  
   podpis pogodbe ali bo to storil vsak reševalec posamezno direktno z Šmidom ? );      
-  dne 1.10.2008 član društva pripravi v okviru popoldanskih vaj kratko predavanje z praktičnim 
prikazom uporaba GPRS; 
-   dne 3,4.10.2008 II. Del ture Bernina, prijave pri Predsedniku društva ali Primožič Janezu kjer bodo 
predstavljene  tudi 
    ostale podrobnosti ture;  

- dne 13.14 .9.2008 se člana društva Rožič Sašo in Štamcar Primož  udeležita inštruktorskega 
tečaja;  

- dne 27.in 28.9. 2008 se Kos, Tišler udeležita rednega letnega usposabljanja vodnikov 
reševalnih psov na Vršiču; 

- predsednik seznani prisotne člane še s planom za delo v jesensko zimskem času : II del obnavljalnih 
izpitov – zimska     
  tematika, 

-  tajnik društva predstavi tudi predloge za podelitev priznanj za leto 2009: Robert Kralj, Primožič 
Janez za aktivno 20 letno delo;    

 
I. RAZNO: 

 
�  Drugih operativnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           
Sestanek zaključen ob 21.30  uri 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 


