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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   16.10.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 15.10.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi društva  
GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Belhar Martin, Belhar Klemen, dr. Tomazin 
Iztok,  Frantar  Slavko, Jekovec Dejan, Jerman Janko, Kos Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert,   Meglič 
Janko,  Perko Matija, Rožič Primož, Sova Stane,  Štamcar Primož, Zrim Elemir , Žohar Bojan.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 17 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 vaji reševanja iz sedežnice na Krvavcu, ki bo potekala 

dne 25.10.08. Z naše postaje bodo kot markiranti sodelovali : Belhar Klemen, Hostnik Primož, 
Premrl Klemen, Lovrenčak Miha. Odhod in ostale podrobnosti dobijo člani pri predsedniku 
društva; 

- seznanitev z 21 reševalno akcijo s smrtnim izidom , ki je dne 13.10.08 potekala na območju 
Košute. Opravljeno helikoptersko reševanje, oseba poškodbam podlegla na kraju samem, v 
akciji reševanja sodelovali : dr. Tomazin, Kralj Robert, Kos. Sestavljeno poročilo in vnos akcije v 
spin in spin info GRS. 

- predsednik seznani prisotne člane, da je Bence Filip izrazil ustno željo, da prestopi med  
      zaslužne člane .   Njegova želja se upošteva, tajnik pripravi pisno obvestilo na GRZS in uredi    
      aktivnost v evidenci članstva.  Ravno tako je ustno željo za zamrznitev članstva  izrazil tudi član    
      društva Zajc Luka. 
      Sklep: 
       - za oba člana se opravi črtanje  iz aktivnega članstva in črtanje iz alarmne liste. 
-  Predsednik predstavi v sodelovanju z Rožič Primožem-zadolženim za zveze nov razdelilnik 

klicnih znakov aktivnih in zaslužnih članov Dgrs Tržič. Pripomb na seznam ni bilo. Klicni znaki 
za aktivne člane so priloga zapisniku, Štamcar Primož  popravi alarmno listo, seznam je 
predsednik društva v E-meil obliki poslal  na GRZS in na Reco Kranj   

- Dne 23.11.2008 bo na sedežu društva potekalo usposa bljanje članstva s podro čja prve 
pomo či ki ga vodita in pripravita dr. Iztok Tomazin, Jan ez Primoži č.  Skrbnik opreme uredi 
za »Ančko«, da ta dan ne bo prišlo do izposoje. Predavanje se štete v sklop II. dela obnavljalnih 
izpitov !!     

- V sredo dne 22.10.08  ob 18 uri bo na sedežu društva  potekalo usposabljanje na temo UKV 
zveze , delo z postajami…. Predavanje vodita in pripravita Rožič Peter, Rožič Primož ! 
Zaželjena udeležba, obvezna za vse pripravnike in vse tiste ki niso vešči rokovanja z sistemom 
zvez. 
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                                                                                                                    R:  Rožič Slavko,                                                                 

 
 
-      Seznanitev s prispelo pošto : 

 
- skrbnik opreme po rednem sestanku razdeli  v skladišču prispele turne smuči in pse za 20 članov  po predhodno izdelanem 
planu ; 
- predsednik seznani prisotne člane z prispelo  pošto iz GRZS : predlog  refondacije članov GRZS,  
- iz GRZS na postajo prispele 3 nove UKV zveze – Motorola. Zadolžite članov z novimi ob vrnitvi starih UKV zvezami v opravi 
Rožič Primož; 
- v zvezi koledarjev za leto 2009 se le ti nabavijo pri PD Križe, pri novoletne čestitke pa pri podjetju Medium , naročilo za 
voščilnice že oddano 16.10.08 R:tajnik 
-Kralj Robert in dr. Tomazin Iztok podata kratko analizo  oz. kratko predstavitev iz zasedanja IKAR ki je potekalo v Franciji .  
Kralj predstavi na kratko  novosti na področju tehnični del in reševanje z helikopterji; 
Dr. Tomazin Iztok pa predstavi na kratko novosti iz področja medecine-prve pomoči.  
Izdelano bo poročilo, ki se bo obravnavalo na enem naslednjih rednih sestankov. 
- predsednik »ponovno opozori «, da nekateri člani kljub že nekajkrat izrečenim opozorilom še vedno niso opravili obveznih 
zdravniških pregledov, ki so eden od pogojev za aktivno članstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. RAZNO: 
 
 

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

 
Sestanek zaključen ob 21.30  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
Priloga: 
- nov razdelilnik klicnih znakov 
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
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BISTRICA 1 Rožič Slavko  načelnik 
BISTRICA 2 Kralj Robert namestnik  
BISTRICA 3 Primožič Janez  inštruktor   
BISTRICA 4 Rožič Primož  zveze  
BISTRICA 5 Kos Matjaž vodnik lavinskega psa  
BISTRICA 6 Meglič Milan inštruktor   
BISTRICA 7 Rožič Sašo    
BISTRICA 8 Štamcar Primož    
BISTRICA 9 Fležar Matjaž doktor 
BISTRICA 9 Tomazin Iztok  doktor 
BISTRICA 10 Anderle Aljaž    
BISTRICA 11 Belhar Martin    
BISTRICA 12 Hostnik Primož    
BISTRICA 13     
BISTRICA 14 Perko Matija   
BISTRICA 15 Jagodic Andreja    
BISTRICA 16 Jekovec Dejan    
BISTRICA 17 Rožič Peter   
BISTRICA 18 Smerkolj Matej   
BISTRICA 19 Vogelnik Vili    
BISTRICA 20 Zrim Elemir    
BISTRICA 21 Štamcar Martina    
BISTRICA 22 Meglič Janko    
BISTRICA 23 Žohar Bojan    
BISTRICA 24 Frantar Slavko    
BISTRICA 25 Belhar Klemen   
BISTRICA 26 Sova Stanko    
BISTRICA 27 Premrl Klemen    
BISTRICA 28 Jerman Janko   
BISTRICA 29 Kralj Anton  inštruktor   
BISTRICA 30 Lovrenčak Miha   
 


