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Številka:    03/  2009 
Datum  :    17.6.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 18.6.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani :  predsednik društva Slavko ROŽIČ, člani Anderle Aljaž, Belhar Martin, dr. Iztok 
Tomazin, Frantar Slavko,  Hrnčič Dušan, Jekovec Dejan,  Kos Matjaž, Meglič Milan, Premrl 
Klemen, Primožič Janez, Rožič Primož,  Smerkolj Matej,  Stane Sova, Robert Vidic, Vogelnik Vili, 
Zrim Elemir,  Bojan Žohar, . 
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 18 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE: 

Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane .   
 
• obravnavane pa so bile naslednje teme :   

       
- V zvezi razpisa za začetniški tečaj gorskih reševalcev letalcev, zdravnikov let in 

inštruktorjev grs, da predsednik predlog, da se iz našega društva za novega kandidata 
za reš. Letalca predlaga Smerkolj Mateja. Rok za prijavo novih kandidatov je 31.8.09, 
Smerkolj že izpolnil predpisan obrazec-izjavo, priloga so pridobljena potrdila o 
opravljenih izpitih. R:  dopis sestavi tajnik, ki ga dostavi v reševanje  na Grzs; 

- dne 14.6.2009 nedelja  bilo izvedeno letno usposabljanje  članov dgrs Tržič . Letni 
tečaj iz letne tehnike reševanja je potekal na območju Košute.  
Kratka analiza : predsednik društva pove, da je bil letni tečaj slabo obiskan, od 30 
članov se ga je udeležilo skromno število aktivnih članov (14 + 4 člani v tujini) , ter 
opozori, da so tovrstni te čaji  in usposabljanja obvezna za vse pripravnike, ravno tako 
pa je zaželjena čim večja udeležba tudi ostalih aktivnih članov društva. Vse ostale 
podrobnosti o tečaju so razvidne iz zapisnika in elaborata vaje, ki se nahaja na sedežu 
društva . 
 

      •  datumi in ostale obveznosti članov društva: 
      
- Tega dne so se predsednik društva Slavko Rožič, blagajnik Meglič  Milan  in tajnik   

Kos Matjaž  sestali na PP že ob 19 uri  z razlogom pregled opravljenih aktivnosti 
članstva dgrst Tržič za obdobje 1.1.09-17.6.09, zaradi izplačila stroškov, ki so jih člani 
imeli v času izvajanja aktivnosti. Izplačilo bo blagajnik pripravil  do 30.6.09  (dnevnice, 
kilometrina…).  

- Poleg tega tajnik pripravi predloge za priznanja grzs za leto 2009 za naslednje člane: 
Kralj Robert, Primožič Janez, za 20 let in Jekovec Dejan, Štamcar Martina za 10 let 
dela v grzs.  

 
- dne 18.6.09 se z vozilom dgrs Tržič opravi prevoz opreme otrok iz Kofc. Prevoz opravi 

Žohar Bojan. 
 
- Sprejeta je bila pobuda, da GRS v preventivnem smislu pomaga pri vzdrževanju 

planinskih poti na področju in v oskrbovanju PD Tržič. Pot čez Grunt je očiščena ( Zrim 
)  , Čez Škarjev rob tudi ( Peter Rožič na lastno pobudo ) , pot na Škrbino pa bo 
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popravilo veteransko vojaško društvo ( Meglič Milan ) . Računamo na koordiniranje s 
strani PD Tržič.  

 
 
- Tega dne potekal tudi zadnji sestanek pred začetkom TS  za člane društva . Potekalo 

je tudi pomerjanje  nove obutve . Vsi člani ki na sestanku tega dne niso bili prisotni, 
lahko obutev pomerijo pri Anderle Aljažu še 29.6.09 – pomerjanje bo ob 20 uri na 
sedežu društva – pp Tržič oz. morebitni drug termin v predhodnem dogovoru z 
Aljažem. 

- dne 24.6.09 bo ob 17 uri   v gramoznici Naklo izved eno usposabljanje – vožnja z 
terenskimi vozili  za člane dgrs Trži č. Vozilo grs odpelje v Naklo Žohar, Sova  

- Predhodno je potrebno sporo čiti prisotnost  tajniku ali na čelniku. Kot za ostale 
vaje tudi tu velja, da je zaželjena čim večja prisotnost !  

 
- jesenski izlet društva : predvideni datum izleta 20 -23/8.09 lokacija Piz Bernina, za 

izlet je prostih 42 mest, prevoz z Oa oz. avtobusom , glede na število prijavljenih. 
Prijave naj interesenti  sporo čijo  predsedniku društva oz . Primoži č Janezu.  
Glede na to, da je potrebno opraviti tudi   predhod ne rezervacije in ostale 
aktivnosti (plan izleta….) vezane na organizacijo i zleta  naj vsi zainteresirani 
svojo prijavo potrdijo do srede julija 2009. Sklep: Primožič pripravi kratko 
predstavitev ture in njen potek rok: 30.6.2009  Rok za prijavo na izlet je 20.7.2009 

 
 
- V soboto 20.6.09 bo te čaj za inštruktorje grzs, Prijava za prijavljene kan didate že 

posredovana na grzs (Roži č,Kralj, Primoži č). 
- Op.Slavc : Vmes zaradi slabega vremena odpovedano i n prestavljeno na 27.6.  
- Sanitetni nahrbtnik: Jekovec se dogovori s Primožičem in v najkrajšem možnem času 

napolnita novi sanitetni nahrbtnik Društva.  
 

RAZNO : 
- predsednik društva seznani in opozori vse člane društva  , da je potrebno v grs koči 

na Šiji spoštovati red in čisto čo. Po vsaki uporabi  ko če je potrebno  za seboj 
pospraviti, morebitne okvare, poškodbe, pa je potre bno   čim preje sporo čiti 
predsedniku in  skrbniku ko če. 

      SKLEP:  
      - poleg Rožič Petra je novi skrbnik grs koče na Šiji od 17.6.09 dalje tudi  Sova Stane 
      - kot prva naloga v koči bo popravilo štedilnika,  vsa ostala popravila in dela na koči, 
pa   
        bodo izvedena in opravljena v dogovoru z skrbnikoma koče, 
      - rezervacije koče in ostalo, ostane kot je bilo dogovorjeno in je potekalo že sedaj,  
        skrbniku opreme se predlaga, da se nastavi zvezek iz katerega bo razvidno kdo je  
        kočo koristil, čas in stanje v koči (morebitne poškodbe , okvare in druge posebnosti).    
- Ključi, ki jih ima Martin Belhar se vrnejo na Društvo.   

 
             -     drugih pobud, predlogov  ni bilo 

 
 
 
 
Drugih predlogov in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.15 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnik :  Matjaž Kos l.r. 


