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Številka:    03/  2009 
Datum  :    27.5.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 27.5.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi 
društva  GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani :  Frantar  Slavko,  Hrnčič Dušan,  Kos Matjaž, Meglič Milan, Perko Matija, Premrl 
Klemen, Štamcar Primož, Robert Vidic, Vogelnik Vili, Zrim Elemir,   Samo Opalk,  
  
                           Skupaj prisotnih članov postaje 11 članov   
 
 
DELOVNE TOČKE: 

Štirje člani so  odsotni, ker so  na izpitu za bolničarja v Tolminu. Po pridobljenih podatkih so vsi 
izpit uspešno opravili .   
 
• za ta dan posebnega dnevnega reda ni bilo priprav ljenega, 
• obravnavane pa so bile naslednje teme :   

- dežurstvo v visoki turistični sezoni, vsi člani ki datuma za dežurstvo za mesec julij, 
avgust še niso oddali tajniku  ali Štamcar Primožu naj PROSIM to storijo čim prej 
zaradi izdelava seznama dežurstva, ki ga je potrebno do 20.6.09 poslati na pristojne 
naslove GRZS, center 112,policijo. Prisotni člani , predvsem pripravniki bili seznanjeni 
z mapo ki se nahaja v pisarni društva v kateri so priloženi vsi potrebni obrazci in 
navodila za opravljanje dežurstva. Oba dežurna člana naj po opravljenem dežurstvu 
izpolnita primopredajni zapisnik in ostale obrazce (poročilo o GRS akciji….) iz katerega 
naj bodo razvidne morebitne aktivnosti dežurne ekipe. Vse aktivnosti bo tajnik sprotno 
vnašal in beležil v evidenci aktivnosti člana društva GRS Tržič, poročila o akcijah GRS 
se puščajo na mizi v pisarni društva !! 
Obravnavane teme: vodenje akcije, sprejem obvestila za akcijo, obveščanje, sprotno 
beleženje poteka reševanja, poročanje o zaključku  na 112, ob htp poškodbi potrebno 
tudi obveščanje  policijo - 113,       

- Tajnik društva Kos da članom pobudo: 
- da za vozilo društva GRS Trži č (od nalogov, pregleda vozila, tehni čni pregledi, 

manjša popravila , redna vzdrževanja,) od 1.6.2009 naprej skrbi Dušan HRN ČIČ. 
Predlog bil soglasno podprt od prisotnih članov. 
Tajnik društva ga seznani z pisanjem nalogov in ost alo pisno dokumentacijo, v 
zvezi opreme v vozilu ga seznani skrbnik opreme in skrbnik vozila Zrin Elemir !. 

- na GRZS se da vprašanje : kaj in kako je za člane GRZS urejeno  v zvezi plačevanja    
      parkirnin in gozdnih cest (Vogar,Tamar, Vršič, Vrata…)    R: tajnik, oz. predsednik 
- do 5.6.2009 je zadnji rok in je potrebno tajniku po sredovati poro čila o opravljenih 

aktivnostih ki jih člani še niso uspeli sestaviti in oddati za obdobje od 1.1.09-
31.5.09.  

      Po tem  datumu se aktivnosti za nazaj ne bodo  več vnašale.  
       
      Blagajnik Megli č  Milan bo na podlagi predloženih poro čil bo do konca meseca    
      junija opravil  potrebna izpla čila članom društva GRS Trži č.  
 
 
 

RAZNO : 
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- Premrl Klemen sporoči, da je v »Promontani«   že zamenjal pokvarjeno čelno baterijo z 
novo, v vednost skrbniku  Jekovcu. 
 

 

 

Drugih predlogov in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 21.10 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnika :  Matjaž Kos l.r. 

 

 

 
 


