
  
 DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  

Ste Marie aux Mines 19                 
4290 Tržič  
 

  
        Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 20.5.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Predsednik seznani prisotne člane in poda kratko informacijo o :  
- Izvedeni vaji reševanja – popoldanska vaja v Beli Peči, vaja uspela v celoti, na vaji 

bilo prisotno zadosti članov društva, ostale informacije o sami vaji in poteku 
reševanja razvidno iz prejšnjega 
zapisnika.                                                                    

                                                 
• Vodje skupin za izvedene in že opravljene aktivnosti poročajo predsedniku društva:  

- Kos: uspešno izvedene aktivnost na teku »10 ur Kamneka«, v času aktivnosti 
interventnih dogodkov ni bilo beležiti, za izvedeno aktivnost  že izdelano poročilo  R: 
Tajnik 

- Rožič Slavko: dne 27.5.09  se 4 člani društva Žohar, Rožič Sašo, Lovrenčak ,Meglič 
M. udeležijo usposabljanja-izpitov  za pridobitev naziva »Bolničar« in ga uspešno 
opravijo. 

- Rožič Primož: poroča v zvezi aktivnosti,  ki bo izvedena dne 23.5.09 s pričetkom ob 
09 uri v Domu pod Storžičem –posvet o zvezah. Vsi zainteresirani se prijavijo pri 
Rožič Primožu.  

- 24. Sestanek UO GRZS 
   

                                                                                                            
       •     Predsednik društva  za nadalje aktivnosti članov društva  poda  predloge in datume: 

- v času od 28.5.-31.5.09 se Kos, Hrnčič, Tišler udeležijo rednega usposabljanja VRP 
ki bo potekal na območju Pohorja – trije Kralji; Po izvedeni aktivnosti se izdela 
poročilo; 

- dne 3.6.09 predviden datum za testna vožnja z terenskim vozilom – lokacija  
»gramoznica Naklo, podrobnejše informacije in čas bo posredovan na naslednjem 
sestanku; 

- dne 6.6.09 vaja katere organizator je GRS Celovec  in na katero so vabljeni tudi    
      predstavniki našega društva   (območje okolica Stola) , interesenti se prijavijo pri    
      predsedniku društva; 
- dne 6.6.09 bo na Okrešlju potekala žalna komemoracija, interesenti se prijavijo pri  
      predsedniku društva; 
- 9.6.09 usposabljanje na Igu (stresne situacije) katerega se udeležita Rožič S. in  

Kos M.  
- dne 13.6.09 bo v Lescah potekal dan reševalcev  (interesenti se prijavijo pri    

predsedniku ali tajniku društva); 
- dne 14.6.09 bo potekala postajna vaja – lokacija, čas vaje in ostale podrobnosti  
      bodo sporočene naknadno  
- dne 17.6.09 bo potekal zadnji sestanek pred poletno  sezono  v GRS ko či na 

Šiji.  
- po rednem sestanku Anderle Aljaž predstavi modele visoke obutve. 

Sklep: 
       - iz predstavljenih modelov se izločijo in izberejo 3 modeli,  



       - Anderle po dogovoru  dostavi  modele in številke za pomerjanje;  
        

  
 
 
RAZNO : 
 

- dežurstvo članov visoki turisti čni sezoni :   
-  začetek dežurstva 27.6.09-zadnji dan dežurstva 29.30.8.09  
-  vsi člani naj čim preje Štamcar Primožu ali tajniku sporočijo svoje želje za    
   opravljanje dežurstva zaradi izdelava seznama in pripravo potrebne pisne 
   dokumentacije (kot v lanski sezoni) in obveščanja pristojnih služb (GRZS, Reco 
Kranj    112, PP Tržič; 

                  -     Skupna Tura:  
                        -  predvidena lokacija ture »Bernina« konec avgusta ;  

  
•  Pregled prejete pošte: 

- Avto-moto društvo Tržič že posredovana pisna informacija in potrditev sodelovanja  
2 x po 6 članov na  javni prireditvi »Hrastov memorial«  na Ljubelju – prijave 
predsednik, tajnik  (željo že izrazi Kavčič); 

- dne 31.5.09 seznanitev z razpisom GRS Ljubljana – 12 rally na območju Iški 
Vintgar- zapis in prijave se dobi v pisarni društva (v fasciklu pod sprejeto pošto) 

- Informacija . Žohar, Lovrenčak sta potrjena in razporejena v »popoldansko«službo 
URSZR – proženje snežnih plazov gorenjske regije – potrditev iz URSZR 19.5.09; 

- Društvo GRS Tržič je z dotacijo 60€ prispevalo pri izdaji plezalnega vodnika; 
- Podana informacija da je občina Tržič nakazala na naše društvo 700,00 € ki se 

namensko porabijo za že naročene in dobavljene čelne svetilke ob sofinanciranju  
vseh članov ; 

- predsednik društva izroči vabilo na zaslišanje na OS Kranj v zadevi reševanje 
smučarke na smučišču Zelenica med opravljanjem dežurstva reševalca GRS na 
smučišču Zelenica. 
 

Izvod zapisnikov in ostale pošte se nahaja v pisarni na sedežu društva – v fasciklu zapisniki 
sestankov, sprejeta, oddana pošta  in se lahko podrobneje z vsebino vsakdo seznani! 
 
 
 
  
 
 
 

 

Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.30 uri.     
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 
 


