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

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   11.12.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 10.12.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi PP 
Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, ostali prisotni člani:Anderle Aljaž, Belhar Martin, 
Belhar Klemen,dr. Iztok Tomazin, Frantar Slavko, Hostnik Primož,Jekovec Dejan, Jerman Janko,  Kos 
Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert ,Lovrenčak Miha,  Meglič Milan, Meglič Janko,  Perko Matija, Premrl 
Klemen, Primožič Janez, Rožič Primož,  Rožič Sašo, Smerkolj Matej,  Sova Stane, Štamcar Primož, 
Vogelnik Vil, Zrim Elimir, Žohar Bojan,  Vidic Robert, Hrnčič Dušan in Opalk Samo. 
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 29 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
� Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane in predstavi dnevni red sestanka:  

- tega dne je zadnji redni sestanek društva GRS Tržič v letu 2008; 
- v sredo dne 17.12.2008 je v restavraciji Raj zaključek, na katerega so poleg rednih članov 

društva GRS Tržič vabljeni tudi vsi zaslužni člani. Posebnih vabil ne bo, zaslužne člane se 
obvešča tel., e-mail pošta, ali osebno.     

                                                                                                                    R:  Rožič Slavko                                                                    
    
� Predsednik društva predstavi novega člana-pripravnika : 

- Samo Opalk roj. 26.10.80, stanujoč Tržič, Kranjska cesta 34, član AO Tržič. 
- Sam se na kratko predstavi, v razgovoru naveden, da želi sodelovati v vrstah gorskih 

reševalcev in  sodelovati pri reševanju ljudi in vsem ki so pomoči potrebni. 
- Tajnik pripravi dopis na GRZS za izdajo knjižice gorskega reševalca , opravi se vnos 

podatkov v alarmno listo, potrditev vseh novih sprejetih pripravnikov bo na rednem občnem 
zboru. 

 
                     

� Predsednik predstavi program ob izvedbi II.dela obnavljalnih izpitov za aktivne gorske reševalce  
      društva GRS Tržič:  

- zbor za vse udeležence je sobota 13.12.08 ob 07 uri na PP Tržič – sejna soba, kjer je 
skupna odprava in odhodom na teren, seznanitev z elaboratom vaje; 

- na terenu – Šija z okolico se opravi zimski del izpitov , na štirih (4) deloviščih; 
- v petek bo glede na trenutne vremenske razmere , novo zapadli sneg sprejeta dokončna 

odločitev glede izvedbe izpitov in seznanitev članov – pozivniki, mobilni telefon, kar opra i 
predsednik društva; 
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� Rožič Sašo z predavanjem predstavi temo :  
- Snežna Odeja – prerez snežni profil; 
- Kratka obrazložitev obrazca, ki se izpolni za preizkus trdnosti snežne odeje – snežni profil, 

med člane se razdeli prazen obrazec;   
     
� Predsednik seznani prisotne člane, da ga je dne 10.12.08 klical upravljalec smučišča Zelenica 

Janez Šmid v zvezi zagotovitve     rednega dežurstva članov GRS Tržič v zimski sezoni. Dane 
pobude , predlogi mnenja članov : 

- dokler upravljalec ne izkaže resnejšega interesa in ne poravna zapadlih obveznosti do 
reševalcev našega društva se ne gre v opravljanje dežurstva v zimski sezoni na smučišču; 

- na vprašanje predsednika kdo je sploh v zimski sezoni pripravljen opravljati dežurstva so se 
javili 3 reševalci, kasneje med pogovorom pa je za dežuranje izkazalo interes še nekaj 
(skupno 8 reševalcev) reševalcev, kar je pa zaenkrat premalo ; 

- ravno tako upravljalec kljub našim dobro namernim pisnim opozorilom do današnjega dne še 
ni obnovil in dopolnil reševalne opreme, ki se uporablja pri reševanju poškodovanih 
smučarjev na smučišču, ravno tako ni za reševalce in ponesrečence namenim ustreznega 
prostora kot je to navedeno v zakonu o varnosti na smučiščih.   

- Sklep: 
- sprejet je bil sklep da glede na število prijavljen ih reševalcev ki bi v zimski sezoni 

dežurali na smu čišču Zelenica člani društva niso z moštvom sposobni zagotoviti  oz . 
opravljati dežurstva .  Z sklepom bo predsednik seznanil upravljalca smučišča.  

- Vsi reševalci ki bi dežurstvo na Zelenici kljub nav edenim problemom želeli opravljati 
pa društvo sprejme sklep, da vsak reševalec sam z p odpisom individualne pogodbe 
med reševalcem- upravljalec smu čišča sklene pogodbene obveznosti. Društvo z 
podpisom nima ni č !   

- Predsednik dgrs Trži č se skupaj z blagajnikom odlo čil, da bo popla čilo oz. izpla čilo 
nadomestil za lansko delo na smu čišču krilo društvo.  

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

- po rednem sestanku skrbnik opreme razdeli nogavice, baterije za ortowoxe, ravno tako se razdelijo značke, našitki 
GRZS; 

  -  v ponedeljek dne 15.12.08 bo ob 19 uri v sejni sobi na PP Tržič potekal sestanek s predsednikom GRZS Pogačar   
Mirotom, podanih nekaj izhodiščnih točk: . 

- Predsednika GRZS potrebno  opozoriti obremenitve v GRZS ki so dosegle sam vrh in naj GRZS nebi 
sprejemala novih nalog in zadolžitev;   

- Priopombe članov in pomisleki glede nabave nove opreme, ki jo nabavlja oz daje predloge Komisija za 
opreme, ( barve čelad, novi plezalni pasovi-navodila za uporabo, odnos komisije za opremo za zveze, 
zapažanje  pri nabavi turnih okovij ( štoparji ) 

 
- nadalje posredovana informacija člana društva Perko Matija ki pove, da razpolaga z informacijo  da je v tej 

zimski sezoni   na zelenici že prišlo do sprožitve snežnega plazu, v katerega je bila ujeta in se je sama rešila 
nepoškdovana ena oseba, člane pa zanima ali take informacije na GRZS kdo beleži in jih strokovno obdxela; 

 
- nadalje dana pobuda člana Štamcar Primoža, da bi se odgovorni na društvu povezali z radiom Gorenc in bi 

za obiskovalce visokogorja ob petkih dajali informaciji o snežnih in drugih nevarnostih nevarnostih v 
visokogorju za območje našega društva.       
SKLEP: 

- zadevo realizira Belhar Martin v poprejšnjem dogovoru z predsednikom društva! 
- na občino Tržič bo dana nova pobuda-predlog za ponovno ustanovitev komisije za presojo nevarnosti snežnih 

plazov v občini Tržič. Interesenti se javite predsedniku društva!  Taka komisija v občini že ustavljjena in je 
delovala, pa je bila kasneje ukinjena. 

- Štamcar Primož da pobudo za izvedbo tečaja – trunega smučanja; 
- Belhar Martin da pobudo za sodelovanje reševalcev pri organizaciji tekmovanja v lednem plezanju februar 

2009;   
             ____________________________________________________________________________________________ 

- blagajnik pripravi vse potrebno za izplačilo nadomestil članov v obdobju junij-december, če ima še kdo 
kakršen koli račun oz. aktivnost za izplačilo naj to čim preje  napiše in odda blagajniku oz. predsedniku 
društva, kasnejših  
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I. RAZNO: 

 
 

� Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
 
 
Vsem članov društva GRS Tržič želimo srečno, zdravo in uspešno leto 2009. 
           
 
Vnos podatkov o udeležbi članov  na sestanku v evidence aktivnosti opravi tajnik društva. 

  
Sestanek zaključen ob 21.15  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


