
  
 DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  

Ste Marie aux Mines 19                 
4290 Tržič  
 

  
Številka:    03/  2009 

Datum  :    15.1.2009        

 

                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 14.1.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Aljaž Anderle, dr. Iztok Tomazin, 
Frantar  Slavko, Dušan Hrnčič, Jekovec Dejan,  Kos Matjaž, Matija Perko ,Klemen Premrl,   
Primoži Janez, Primož Rožič, Sova Stane,  Štamcar Primož, Robert Vidic, Vogelnik Vili, Elimir 
Zrim, Bojan Žohar, Samo Opalk .     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 18 članov   
 
DELOVNE TOČKE: 

• Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi  prisotne člane na prvem sestanku po novem 
letu.  Naslednji sestanek bo v sredo 28.1.2009 ob 20 uri.  

• V zvezi pogreba člana Janka Jermana predsednik pove, da bo pogreb dne 19.1.2009, želja 
sorodnikov v ožjem družinskem krogu, vsi člani, ki imajo možnost pridejo ob 9 uri na 
pokopališče v Tržič  (častna straža, polaganje ikebane, …..). Prisotnost   se potrdi pri 
predsedniku društva.  R: Rožič Slavko  

• Predsednik seznani člane, da je na občino bil poslan dopis oz. pobuda za skupni sestanek, 
kjer bi se obravnavala tema vezana na plazove in sodelovanje GRS z ostalimi službami 
službami CZ , v občini Tržič. Pobuda na občini bila obravnavana, skupni sestanek 
Predstavniki občine, občinskem štabu CZ  v občini in Dgrs Tržič  je dogovorjen za dne 
22.1.09 ob 15 uri.   R: Rožič Slavko  

• Matija Perko seznani prisotne, da pripravlja  še manjkajoče akte -  pravilnike in  poslovnike, 
  ki so potrebni za nemoteno delovanje DGRS Tržič. V delovni ekipi sta še Smerkolj in 
Rožič S.   

•     Skrbnik opreme Dejan Jekovec pove, da je komisija za pregled skladišča svoje delo že   
      opravila, večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, podan je bil predlog za  odpis dveh  vrvi.  
       Predsednik da pobudo za sprejem sklepa: 
       - v letu 2009 se bo šlo v nabavo novih lavinskih lopat in  15  kom  novih sond; 
•     nadalje predsednik seznani člane, da je bilo za leto 2008 izdelano poročilo o uporabi  in  
      prevoženih km za vozilo GRS Tržič.  
      Ugotovitve: 

- z vozilom je bilo za potrebe reševalnega in ostalega dela prevoženih 2800 km,  
- vozilo potrebno v zimskem času (zaradi nizkih dnevnih in nočnih temperatur večkrat  

vžigati, 
- poročilo že bilo posredovano na GRZS 

      •     na Društvo  so bile iz GRZS dostavljene tri nove Ukv postaje tip  Motorola.  
- postaje zadolžijo: Jekovec Dejan, Zrim Elemir, Žohar Bojan, 
- vsi člani, ki imajo s starimi postajami Kenwoud ali Motorola kakršne koli probleme  se 

lahko z Rožič Primožem dogovorijo za zamenjavo , 
- dne 29.1.2009 bo potekal pregled samo postaj Kenwood. Obvezno oddati v sredo 

28.1.2009 Primožu Roži ču na sestanku . Poleg postaje se oddajo še antena in 
 akumulatorji. Poziv velja tudi izrednim članom !                                              



         
RAZNO : 
 
•    do občnega zbora  obvezno vsak član  društva GRS Tržič poravna pri blagajniku  članarino za   
     leto 2009 v višini 5 €.  
 
•   nedelja 25.1.2009  bo GRS Avstrije-postaja Borovlje izvedla zimsko vajo, na katero je vabljena   
    tudi delegacija našega društva – Primožič Janez, Rožič Slavko, …. 
 
•   nedelja 25.1.2009  organizira PD Križe pohod na Kriško Goro. Naše društvo z reševalci na javni  
    prireditvi organizatorju nudi pomoč : Sova Stane, Slavko Frantar, Perko Matija, Žohar Bojan, 
    Jekovec Dejan in Zrim Elimir.    Vodja moštva j e Perko Matija.  
 
•   80 urni te čaj prve pomo či, prijavljeni pripravniki : Vidic, Hrnčič, Opalk. Prijava na Grzs že  
     poslana.  Tečaj bo potekal v Polj čah !                      
 
•   v času od 29.1.-1.2.2009 bo na Vršiču potekal zimski tečaj vodnikov lavinskih psov. Prijava  
     na GRZS že poslana, tečaja se udeležijo: Kos, Tišler, Hrnčič; 
 
•   v času med 30.1.-1.2.2009  bo na območju Kofc potekal prvi turno smučarski tečaj , ki ga vodi 
     naš član Primož Štamcar. ( sklep UO )  
 
•    v letu 2009 morajo člani opraviti še obnavljalni izpit iz znanja prve pomoči. Predvideni termin  
      jesenski  čas. Licenco člani opravljajo na dve leti.  
 
•    dne 17.1.2009  GD Tržič vabi na redni občni zbor. Zainteresirani se javite Slavcu; 
 
•    še dva dobro namerna opozorila:  

- vsak član ki na smučišču Zelenica opravlja redno dežurstvo mora obvezno pregledati 
in dopolniti nahrbtnik z sanitetnim materialom, opornicami, pregled reš. čolna ! 

- vsak  član ki koristi kočo na Šiji naj z odhodom v dolino vzame s seboj tudi prinešeno 
hrano (kruh,zelenjavo,sadje…) – hitro pokvarljivo robo ! 

 
 
 

Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.10 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnik :  Matjaž Kos l.r. 
 


