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                                                                        DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE   

      T R Ž I Č 

                                                             Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 

                                                                                          4290 Tržič                                                                                                                          

 

 

 

 

Številka:    03/  2009 

Datum  :    12.2.2009 

 

                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
3. rednega sestanka  Društva  GRS Trţič , ki je potekal  dne 11.2.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Trţič na PP Trţič..  
 
PRISOTNI  člani : Roţič Slavko-predsednik društva, člani:  Aljaţ Anderle, Belhar Klemen, Frantar  
Slavko, Hostnik Primoţ, Jekovec Dejan, Kos Matjaţ, Meglič Janko, Meglič Milan, Primoţič Janez, 
Primoţ Roţič, Roţič Sašo, Sova Stane, Štamcar Primoţ, Robert Vidic, Vogelnik Vili,  Bojan Ţohar,   
Samo Opalk 
  -   zasluţni član Štefan Močnik. 
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 19 članov   
 

 

DELOVNE TOČKE: 

 Predsednik društva Slavko Roţič pozdravi  prisotne člane na tretjem rednem sestanku po novem 
letu.  Namesto naslednjega sestanka bo  potekal  »občni zbor društva GRS Trţič »v sredo 
18.2.2009 ob 18 uri v sejni sobi na PP Tržič. REDNI SESTANKI SO PO OBČNEM ZBORU  
PONOVNO VSAKO SREDO OB 20 URI.   

 V zvezi  rednega pregleda UKV postaj znamke  KENWOUD ki je  potekalo dne 29.1.2009 si člani 
ki so postaje oddali jih lahko dvignejo v skladišču  Dgrs Trţič oz. pri referentu za zveze.  
Kratko poročanje: ukv zveze pregledane, izločene bile tri kom. postaj , odpeljane na sedeţ 
podjetja zaradi dodatnega testiranja in ţe bile vrnjene nazaj na društvo.                                                              
                                                                                                     R: Roţič Primoţ 

 Predsednik seznani člane, da je  dne 22.1.2009  potekal delovni sestanek med GRS Trţič in 
predstavnikom OŠCZ Trţič , kjer je bolo opredeljeno sodelovanje GRS z ostalimi sluţbami  CZ  v 
občini Trţič.  Sprejeti so bili  naslednji predlogi: 

- imenovan bo predstavnik GRS Trţič  v OŠCZ občine Trţič;  
- Ustanovitev posebne komisije v sklopu občine za enkrat ni predvidena, ker je  predstavnik 

GRS v štabu CZ. Moţnost je ustanovitev ekspertno svetovalne skupine v okviru DGRS 
Trţič.  

- O razgovoru je bil sestavljen in nam ţe posredovan zapisnik OŠCZ Trţič voden pod št. 
842-2/2008/3, 22.1.2009 in sklep o doličitvi in organiziranosti enot , sluţb in drugih  
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč) voden podpod št. 846-272008-46 , 
7.5.2008 v katerem so  opredeljene naloge GRS Trţič (sklep bo predstavljen na 
naslednjem sestanku)   

- Ravno tako je v tem času ţe prišlo tudi do podpisa pogodbe o sodelovanju in nalogah 
DGRS na nivoju Občine Trţič. .                   

                                                                             R: Roţič Slavko, Matija Perko 

 Predsednik  predlaga , da  se članom (gasilcem) za potrebe dela na društvu PGD Trţič  ponudi  v 
uporabo star prenosni računalnik ( le ta je bil nabavljen v letu 1996, ni ga moţno 
posodobiti).Predlog je bil dan na Občnem zboru PGD Trţič.  
SKLEP: 

- PGD Trţič se ponudi prenosni računalnik Fujitsu  v nadaljnjo uporabo, 
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- Prenosnik je amortiziran in se kot osnovno sredstvo GRS Trţič odpiše 
 

       
 
                                                                                   R: Roţič Slavko,  

 
      •    Izglasuje se nov član v upravnem odboru  DGRS Tržič (ki nadomesti pokojnega Janka    
           Jermana) : 
           SKLEP: 

- nov člana -  predstavnik članov dgrs Tržič v upravnem odboru društva je Stanko 
SOVA, 

- predlog bil soglasno potrjen in sprejet.  
        

 

RAZNO : 
 
•    do občnega zbora  obvezno vsak član  društva GRS Tržič poravna pri blagajniku   
članarino za   leto 2009 v višini 5 €; 
 
•   predsednik pove, da je bila dne 22.1.2009 obnovljena polica zavarovanja za aktivne člane in kdor je 
hotel od zasluţnih članov pri zavarovalnici Triglav. V slučaju poškodbe člana  se zglasite pri predsedniku 
oz. tajniku.  Zavarovalna polica vsebuje : zavarovanja člana kjerkoli in kadarkoli 24 ur, nezgodo-smrt- 
10.223,00 €, invalidnost-20.446 € , dnevno nadomestilo 9,0€.  Zavarovani vsi aktivni člani in trije 
zaslužni člani (samoplačniki). Polica se nahaja v pisarni društva med zavarovanji !!! 
 
•   Na Vršiču potekalo usposabljanje  za vodnike reševalnih psov. Udeleţili se ga : Kos, Hrnčič,Tišler,  
poročilo oddano v pregled predniku in blagajniku, 
 
•  Ţohar je prevzel  opremo pri svojcih pokojnega člana društva Jerman Janka . Grs oprema dana 
skrbniku opreme v skladišče, 
 
•   80 urni tečaj prve pomoči, prijavljeni pripravniki : Vidic, Hrnčič, Opalk. Tečaja so se udeleţili,  poroča 
Vidic, oddano poročilu blagajniku o opravljeni aktivnosti. 
       
•   Pohod Šija-Javornik odpadel, nov predvideni termin konec februarja,  
 
•   v času med 30.1.-1.2.2009 je na območju Kofc potekal prvi turno smučarski tečaj , ki ga je vodi 
     Primoţ Štamcar. Na tečaju sodelovali tudi drugi člani, izdelano poročilo o opravljeni aktivnosti in 
oddano blagajniku.  
 
Sestanek in analiza bo v torek, 17.2. po dogovoru med udeleženimi ter blagajnikom. 
 
•    v letu 2009 morajo člani opraviti še obnavljalni izpit iz znanja prve pomoči. Predvideni termin  
      jesenski čas. Točen termin bo članom sporočen naknadno.  Licenco člani opravljajo na  
      dve leti.    Iz GRZS dana tudi pobuda da lahko člani ki so ţe opravili obvezni 80 urni tečaj prve 
pomoči, da lahko pri RK opravijo izpit za bolničarja.  Tečaj oz. izpit ima večjo veljavo , s tem izpitom 
pridobi tudi uradni licenco za bolničarja.  Vse ostale informacije pri predsedniku in Primoţič Janezu. 
                                                                                             R: Janez    Primoţič 
•    do občnega zbora mora še 5 članov ki niso bili prisotni na obnavljalnih izpitih na Zelenici 
3.1.2009  opraviti izpite za potrditev licence. Za datum opravljanja izpita se člani dogovorijo z 
inštruktorjem Primožič Janezom !!  
 
•   predsednik pove, da je bil Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju potrjen in sprejet, ter  ga  
blagajnik ţe uporablja za delo. 
 
•   planirana zimska tura : Kanjavec okvirni datum 28.2.09 oz. v mesecu marcu. Predloge zbira Milan 
Meglič, 
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•     vsi ki ste že opravili zdravniške preglede se izvod potrdil dostavi predsedniku !!! 
 
•    po rednem sestanku sledi še razdelitev turnih smuči, psov , R: Jekovec ,  

- ter v zvezi nabave še pomerjanje in oddaja velikosti za delovne jakne R: Vogelnik;  
- gre se v nakup pohodnih palic komperdell ultra light  s participacijo članstva – R: Klemen 

Premrl,     
- zbirajo se ponudbe za pohodne – zimske čevlje (na katere se lahko namestijo avtomatske 

dereze).Koordinator za ponudbe je A. Anderle.  
   
•    Klemen Belhar v zvezi uporabe znaka GRZS  v Društvih pojasni pravni vidik uporabe ter navzkriţne 
zahteve GRZS glede uporabe njenega znaka. Vsakršno poseganje v znak GRZS je kršenje avtorske 
pravice. Društva samo vejo, kako ne smejo delati, kako pa naj bi pa ţal ne. Kljub temu bo pripravljena 
podloga za enotno uporabo v Društvu.  

 
•    Žohar se dogovori z tajnikom za dopis in reklemacijo turno smučarskega čevlja na GRZS. 
 
•    predsednik seznani prisotne člane še z zapisnikom seje UO GRZS: 

- Dgrs Trţič je v  planu za nabavo novega terenskega vozila v letošnjem letu  
- Izdelal se je predlog  cenika za  storitve  gorsko reševalnega  dela, 
- Grzs se dogovarja za povečanje zavarovalne vsote za odgovornost proti tretji 

osebi za 100% 
 
 
•   vse aktivnosti so ţe vnešene v evidence društva GRS Trţič o opravljenih aktivnostih. Ponovno 
opozorilo in zaprosilo  vsem članov – vsaka izvedena aktivnost  se v roku 14 dni  odda tajniku ki opravi 
vnos podatkov v evidenco. Aktivnosti za nazaj za več kot mesec dni (razen v času letne sezone ko ne bo 
sestankov)  tajnik v evidence društva ne bo vnašal !!! – hvala za razumevanje.  
 

 

 

 
Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.40 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaţ Kos l.r. 

 


