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Številka:    03/  2009 
Datum  :    26.3.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 25.3.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Aljaž Anderle, Belhar Klemen,  Hrnčič 
Dušan, Jekovec Dejan, Jagodic Andreja, Kos Matjaž, Meglič Milan, Perko Matija, Premrl Klemen , 
Rožič Sašo, Sova Stane, Štamcar Primož, Robert Vidic, Vogelnik Vili,  Bojan Žohar, Zrim Elemir,  
pridruženi član Tišler Miran  
                           Skupaj prisotnih članov postaje 18 članov   
 
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi  prisotne člane na rednem sestanku..   
• V zvezi  akumulatorjev za UKV postaje znamke  KENWOUD  dana informacija, da je v 

skladišču nabavljenih dodatnih 10 kom. Rezervnih akumulatorjev. Kdor ima pak 
akumulatorja  »zanič-oz. iztrošen«, ga lahko zamenja pri referentu za zveze na naslednjem 
sestanku.                                                                 
                                                                                                     R: Rožič Primož    

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

- Kos : dne 25.3.2009 izvedena aktivnost pri pripravi dveh plazišč za izpite vodnikov 
reševalnih psov GRZS, ki bodo potekali na Ljubelju 28,29.3.2009.  O aktivnosti se 
izdela poročilo, ki ga pripravi Kos; 

- Sova: dne 25.3.09 sta Sova, Tišler opravila prikaz reševanja z reševalnim psom na 
plazišču na Ljubelju za učence Oš Bistrica. O aktivnosti se izdela poročilo, ki ga 
pripravi Sova. 

- Vidic: Pove in poroča o aktivnosti izvedba izpitov za člane iz Prve pomoči. Hrnčič, 
Vidic, Opalk so izpit uspešno opravili. 

- Meglič Milan: poroča v zvezi skupne ture, planirane za 28.3.09. Tura odpade, datum 
bo določen naknadno (razlog: napovedane vremenske razmere,  druge aktivnosti 
članov). 

- Štamcar Primož: za dne 4.4.09 planirana skupna tura »Mrčijev pohod«. 
Podrobnosti, čas odhoda bo dan na naslednjem rednem sestanku. 

- Rožič Slavko: predstavi izvedene aktivnosti vezane na zbor reševalcev GRZS  
planiran za 20.4.09  bo potekal na Ljubelju »Oaza Miru«.  

- Anderle Aljaž poroča v zvezi izvedbe nabave modelov visokih pohodnih čevljev, 
izbral bo dva proizvajalca, vsak predstavi po tri modele čevljev. 

- Rožič Slavko: kratko poročanje o izvedenem reševanju 22.3.09  otrok na območju 
planine Javornik, otrok zadobil htp, izvedeno klasično reševanje in aktiviran tudi 
helikopter. Akcija »2«  že zaključena v evidencah spin in spin Infor GRS.   

 
                                                                                                           R: Rožič Slavko,  
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RAZNO : 
 
•    Blagajnik pozove vse člane, da se do 30.4.2009 poravnajo obveznosti članov iz prodaje 
nalepk »podpornik 2009«;  
 
•   Primoži č Janez : pripravi program aktivnosti za popoldansko  vajo planirano za 8.4.09 se 
presna Ljubelju  za teden dni (žemarjenje iz dreves ); 

- Rožič Sašo pripravi program za izvedbo aktivnosti na Lju belju »bunker«; 
- Štamcar Primož pripravi program za izvedbo aktivnos ti v Beli pe či;  

 
 
•   dne 9.4.2009 – četrtek bo v vasi Gozd izvedena popoldanska aktivnos ti » izvedba vaje s 
pomo čjo helikopterja – Modul A za vse člane društva GRS Trži č.  Predpostavka: Zaradi 
resnega zdravstvenega stanja planinca, ki je sestop al iz Tolkstega vrha proti  Kriški , zaradi 
slabih vremenskih razmer helikoper ne more poleteti , zato izvedeno klasi čno reševanje, 
prevoz moštva čim bližje možnemu kraju pristanka. 
OBVEZNA OPREMA reševalca: čelada, plezalni –dvodelni pas, visoka obutev, čelada, 
popkovina, Ukv zveza, vponke. Ostalo skupno opremo pripravi skrbnik opreme Jekovec, 
Eleborat izdela inštruktor Roži č Slavko.   
 
•  Pregled prejete pošte: 

- razprava v zvezi predloga Satut GRZS, 
- razprava na predlog amandmajev za spremembo statusa GRZS, 
- razprava na pismeni akt normativ za osebni komplet prve  pomoči za gorskega 

reševalca, 
- seznanitev z pismenim aktom navodila o zdravstvenih pregledih članov GRZS, 
- dopis komisije za medicino  namenjen vsem reš.letalcem in članom GRZS, vezan 

na tečaj dodatnih znanj, 
- seznanitev z zapisnikom 14.sestanka komisije za medicino, 
- seznanitev z zapisnikom delovnega sestanka z GRZS, 
- seznanitev z cenikom storitev GRZS ob izvedenih posredovanjih, 
- seznanitev in razprava na pravilnik o minimalnih pogojih za sprejem kandidatov za 

članstvo v društvih GRS, izobraževanju in usposabljanju gorskih reševalcev, 
- seznanitev z zapisnikom 22.seje UO GRZS, ki je potekala 2.2.09. 

Izvod zapisnikov in ostale pošte se nahaja v pisarni na sedežu društva – v fasciklu sprejeta pošta 
in se lahko podrobneje z vsebino vsakdo seznani! 
 
•  Žohar Bojan: v skladišču prevzame nahrbtnik »Mamut«, plačilo nahrbtnika poravna pri 
blagajniku društva. Sova Stane: v skladišču prevzame turne pancerje Dynafyt, plačilo poravna pri 
blagajniku društva. 
 
  
•  Naslednji redni sestanek je sreda 1.4.2009 !! 
 
 
 
 
Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.10 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 
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