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

 
 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   19.9.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 17.9.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi društva  
GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Anderle Aljaž, Frantar  Slavko, Jekovec 
Dejan,Jerman Janko,Jagodic Andreja,  Kos Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert, Lovrenčak Miha,  Meglič 
Milan, Primožič Janez, Rožič Primož, Rožič Sašo, Sova Stane,  Štamcar Primož,  Vogelnik Vili, Zrim 
Elemir .     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 18 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 zavarovanju na javnih prireditvah, ki so potekale na 

območju Tržiča potekale v mesecu septembru 2008:  
- JP Oldtajmerji na Ljubelju : sobota 13.9.08  (vodja Kralj Anton ),  nedelja 14.9.08 (vodja Slavko 

Rožič) . Vodja skupin o opravljeni aktivnosti oddala poročilo, posebnosti in posredovanj na sami 
prireditvi ni bilo. Na AMD Tržič bo blagajnik izdal račun za opravljeno delo.    

- JP SAM – alpski maraton :sobota 13.9.2008  (vodja Kos Matjaž, ostali sodelujoči člani so še 
Rožič Slavko, Lovrenčak Miha, Meglič Milan) . Vodja Kos pripravil poročilo, na sami prireditvi  
posebnosti in posredovanj – reševanja ni bilo, za naslednje leto se gre ob predhodnem 
pogovoru z organizatorjem na boljši  sistem zvez, sprotnejše obveščanje o tekmovalcih in 
odstopih. Kot dobra stvar se pokazala vozilo GRS. Dne 16.9.08 bil opravljen tudi razgovor z 
organizatorjem prireditve ki je naše opravljeno delo pohvalil, se priporočil za naslednje leto 
izplačene bile članom že tudi dnevnice.         Zadeva a/a  

- Izvedene aktivnosti vnešene v evidence aktivnosti članstva  DGRS Tržič !  
 

 
                                                                          R:  Rožič Slavko, Kralj Anton, Kos Matjaž 
                                                                 

� Seznanitev s prispelo pošto : 
 

- prebrana pisna zahvala OŠ Tržič ob nudeni pomoči prevozu gibalno ovirane učenke  na 
Zelenico, 

- vsi člani ki imajo na brezrokavniku (maya maya) na zadrgi poškodbe ali okvaro, je potrebno 
brezrokavnik dostaviti na naslednji sestanek 24.9.08 , ker bodo poslani v popravilo proizvajalcu 
!!!  (lahko se oddajo tudi v skladišče)        

- ponovno opozorilo vsem članom na cepljenje. GZRS določa zadnji rok za cepljenje 30.9.2008, 
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vsak član se sam lahko  dogovori za dan cepljenja, je dnevno v času med 08.-45-11.45 in med 
13.00-14.30 uro oz. na tel. 20-17-162 ! Seznam je na vratih skladišča!!! 

- Kolesarska dirka Šija: za vse člane in družinske člane, zbor ob 9 uri Krvin, prijave Jekovec! 
- Tura Bernina še ostaja, rok: 3,4.10.2008, ostale informacije pri Primožič Janezu; 
- Andrele Aljaž za jesenski termin pripravi predavanje in praktično delo uporaba GPS ; 
- Dne 24.10.2008 bo v Poljčah potekalo srečanje vseh sodelujočih reševalcev letalcev in 

zdravnikov ki so v času TS dežurali v dežurni ekipi za helikoptersko reševanje v gorah  na 
Brniku.  Prisotnost že potrdila Primožič Janez, Kralj Anton;   

 
 

    
            
     
                                                                                                                                                       
OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti)-Ostalo : 
 
 

 - Za upravljalca smučišča Zelenica Šmid Janeza  blagajnik pripravi pisni opomin pred tožbo;     

 -  Kralj Anton pove, da je bilo iz doma pod Storžičem pripeljano več kosov stare GRS opreme, ki je bila oddana v  
    Tržiški Muzej.  Seznam o predani opremi se odda Štamcar Primožu, ki vodi evidenco o stari opremi, tudi o opremi ki je že   
     V hrambi na PP- podstrešni prostor.  
  -  tajnik društva predstavi tudi predloge za podelitev priznanj za leto 2009: Robert Kralj, Primožič Janez za aktivno 20 letno   
     delo;    
  - Štamcar Primož, Rožič Sašo se dne 19.9.,20.9.2008  udeležita seminarja v Kamniški Bistrici – tečaj za bodoče inštruktorje; 
  -  Rožič Primož realizira naročilo oz. pobudo  predsednika društva za popravek in dodelitev pozivnih znakov članom: 

Aktivni člani : pozivni znaki Bistrica od 1-39; 
Zaslužni člani : pozivni znaki od 40 – naprej ;    

 

-  v sredo  dne 24.9.2008 rednega sestanka ne bo – sp oročil predsednik društva !! !!!!!  

 
 

I. RAZNO: 
 
 

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

 
Sestanek zaključen ob 21.30  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 


