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

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   13.11.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 12.11.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi PP 
Tržič.  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, ostali prisotni člani:Anderle Aljaž, Belhar Martin, . 
Jerman Janko, Kos Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert ,  Perko Matija, Primožič Janez, Rožič Primož, 
Rožič Sašo,  Sova Stane, Štamcar Primož, Vogelnik Vil, Vidic Robert, Hrnčič Dušan.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 16 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
� Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane in predstavi dnevni red sestanka:  

- na sestanku prisotna dva nova člana društva – pripravnika: Vidic Robert in Dušan Hrnčič.  
Predsednik društva poda kratko obrazložitev sprejema novih dveh članov, ravno tako podasta 
tudi nova člana svojo obrazložitev, z razlogi in odločitvijo vstopa v članstvo GRS. 
Sklep: 
- oba nova člana bosta uradno v članstvo sprejeta na občnem zboru društva –feb.09, obema se 
dodeli klicni znak Vidic-Bistrica 31, Hrnčič-Bistrica 32, oba se dasta na seznam alarmne liste 
društva, tajnik opravi vnos v Info spin za oba člana, dopis na GRZS in zahteva za GRS izkaznico 
pa bo podana po občnem zboru, ko bosta postala tudi uradno člana našega društva. 

                                                                                                                    R:  Rožič Slavko                                                                    
    
�  nadalje predsednik društva Slavko Rožič seznani prisotne člane z naslednjimi tekočimi zadeva: 
- tega dne v času med 14-16 uro potekal na našem sedežu društva inšpekcijski nadzor, katerga je 

opravil inšpektor uprave za zaščito in reševanje. Pri nadzoru bili prisoten Predsednik, tajnik in 
blagajnik in predsednik GRZS Miro Pogačar. 
Ugotovitve nadzora. 

- inšpektor ki je opravil nadzor pripomb na naše delo ni imel, pregled pa je zajemal pisne izdelke 
zapisnike, poročila, zapisnike GRS akcij, vodenje nalogov za vozilo GRS, sezname članstva in akte 
o društvu GRS Tržič. Za nadalje delo inšpektor novih naročil ni odredil. 

                                                                                                                  R: Rožič Slavko, Kos,              
                                                                                                                   Meglič Milan 
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OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti)-Ostalo : 
 
 

- Primožič Janez pripravi seznam (skript, ostale pisne dokumentacije, knjig) materiala ki se kot pripomeč uporablja za 
delo v GRS. Dopolni in uredi se ostalo gradivo , (knjige in skripte ki se že uporabljajo)  ki se hrani v pisarni društva. 

                                                                                                                                             R: Brus, Sašo 
- v skladišče že bil dostavljen sanitetni material, ki se bo porazdelil med aktivne ćlane. 
                                                                                                                                            R: Jekovec,Smerkolj   
-      za nove člane se bo šlo v nabavo 5 kom, novih torbic za prvo pomoč. Vpraša se v podjetju on-line 
                                                                                                                                            R: Kos 
- predsednik in ostali prisotni člani podajo plan nabave za leto 2009 : 
- predlog za visoke zimske čevlje in dereze, 
- predlog za nabavo baterij za Ukv zveze, slušalke oz. pripomočke za prostoročno telefoniranje; 
- dan predlog za nakup  spalnih vreč, 
- oblačila in ortovoxe nabavi po planu GRZS, 
- za leto 2010 predlog za nabavo  cepinov 
- predsednik seznani prisotne, da bo v januarju 2009 obnovljena polica  zavarovanje članstva GRS Tržič, kot je bilo le to 

v te letu 
- Rožič Primož referent za zveze na našem društvu pove, da je v preteklem tednu z Miheličem v Kovorju dopolnil oz. 

ažuriral seznam aktivnih članov ob obveščanju preko SMS sporočil. 
   

 
 
 

I. RAZNO: 
 
 

�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           

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


