
DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE TRŽI Č 
     Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič 

     DŠ:11509180 
    

________________________________________________________________________________ 
 
Številka:    03/  2009 
Datum  :    26.6.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 24.6.2009  ob 20.00  uri v  »gostilni pr 
Krvin« na Slapu.  
 
PRISOTNI  člani :  Slavko ROŽIČ, Anderle Aljaž,  Frantar Slavko,  Hrnčič Dušan, Jekovec Dejan,  
Kos Matjaž, Kos Bojan, Kralj Robert, Meglič Janko, Primožič Janez, Rožič Primož,  Smerkolj 
Matej,  Stane Sova, Robert Vidic, Vogelnik Vili, Zrim Elemir,  Bojan Žohar in pridruženi član Bahun 
Grega   Skupaj prisotnih članov postaje 18 članov   
 
DELOVNE TOČKE: 

 
• obravnavane so bile naslednje teme :   

       
- Predsednik poudari, da je to zadnji sestanek pred začetkom letne – visoke turistične 

sezone.  Prvi redni sestanek po »dopustu« bo  predvidoma v oktobru , za četek 
obnavljalnih izpitov iz PP.  

      •  datumi in ostale obveznosti članov društva: 
      
- V zvezi jesenskega izleta društva  Primoži č pove: predvideni datum izleta 20-

23/8.09 lokacija Piz Bernina, za izlet je prostih 4 2 mest, prevoz z OA oz. 
avtobusom, glede na število prijavljenih. Vabljeni tudi družinski člani, lahko tudio 
člani AO Trži č. Prijave naj interesenti  sporo čijo   vodju ture Primoži č Janezu oz. 
tajniku  . Glede na to, da je potrebno opraviti tud i   predhodne rezervacije in 
ostale aktivnosti (plan izleta….) vezane na organiz acijo izleta  naj vsi 
zainteresirani svojo prijavo potrdijo do 20.7.2009 .Predviden sestanek za vse 
sodelujo če bo teden dni pred turo – datum in čas bo sporo čen 
naknadno!                                                     R: Primoži č Janez  

- Predsednik in Anderle opozorita  vse člane,  ki še niso pomerili obutve , lahko obutev 
pomerijo pri Anderle Aljažu še 29.6.09 – pomerjanje bo ob 20 uri na sedežu druš tva 
dne 24.6.09 je bilo ob 17 uri  planirano  usposablj anje – vožnja s terenskimi 
vozili  za člane dgrs Trži č, ki je  odpadlo in bo prestavljeno na jesenski ter min.  

- Vodenje Društva v času od 14.9.2009 – 4.10.2009  prevzame  Robert Kral j. 
 

RAZNO : 
 

- V zvezi sodelovanja na javni prireditvi »starodobnikov na Ljubelju«  se vsi 
zainteresirani javijo tajniku. Potrebe : sobota in nedelja po 6 reševalcev. Zaenkrat že 
prijavljeni : Sobota :  Rožič Slavko, Meglič Janko, Žohar Bojan, Kavčič Franci – prosta 
še dva mesta !  , Nedelja :   Zrim Elemir, Hrnčič Dušan, Vogelnik Vili, Frantar Slavko, 
Vidic Robert, prosto še eno mesto ! 

- Kolesarska dirka »Šija 2009«  bo izvedena predvidoma 19.9.2009 , progo in ostalo 
organizacijsko delo  pripravi in vodi Vogelnik , ki tudi sprejema in izdela seznam in 
poročilo tekmovalcel-rekreativcev! 

- Za jesenski čas Sova pripravi načrt aktivnosti (popravila ) v GRS koči na Šiji. 
 

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


