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                                                                        DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE   
      T R Ž I Č 

                                                                   Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
                                                                                                4290 Tržič                                                                                                                        

 
 
 
 
Številka:    03/  2009 
Datum  :    11.9.2009 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 9.9.2009  ob 20.00  uri, v sejni sobi društva  
GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Aljaž Anderle, dr. Iztok Tomazin, Frantar  
Slavko, Hostnik Primož, Jekovec Dejan, Kos Matjaž, Meglič Milan, Lovrenčak Miha, Perko Matija,  
Primožič Janez, Premrl Klemen, Primož Rožič, Rožič Sašo, Sova Stane, Smerkolj Matej,  Štamcar 
Primož, Štamcar Martina, Vogelnik Vili,  Bojan Žohar,  Zrim Elemir, 
  . 
 
        Skupaj prisotnih članov postaje 21 članov 
       Odsotnost opravi čili  naslednji  člani;   Tišler, Hrn čič, Kos Bojan, Vidic, Bahun, Jagodic   
 
 
DELOVNE TOČKE: 

• Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi  prisotne člane po »počitnicah » in predstavi kratek 
dnevni red današnjega sestanka: 

- zavarovanje na javnih prireditvah KAM, Hrastov memorial; 
- Kolesarska dirka na Šijo, 
- Še kakšno o skupni turi, 
- Kratka analiza  dela dežurstva članov v turistični sezoni 2009, 
- Plani za jesen - razno 

        
      •    V zvezi  zavarovanja na javni prireditvi »Hrastov memorial« oba vodja skupin Štamcar Primož in     
            Zrim Elemir  povesta da sta skupini popolni, za soboto zbor in odhod izpred PP ob 12 uri , za  
            nedeljo ob 08.30 uri. Morebitne  spremembe bodo sprotno sporočene udeležencem. 
            Po končani  prireditvi oba vodja izdelata poročilo in ga dostavita tajniku. 
      •     na prireditvi »karavanški alpski maraton« bodo sodelovali Rožič Primož, Rožič Slavko, Smerkolj                   
Matej in  Belhar Klemen . Zbor ob 8h na PP Tržič.   
 

• Skupna tura Bernina. Razlog odpovedi so bile trenutne vremenske razmere. Vodja ture Janez 
Primožič pove, da je sama tura ob manjši skupini še vedno možna po 20.9.2009 med tednom. 
Dana tudi druga pobuda, da bi se v jesenskem času odpravili v Paklenico, Dolomite  - v razmislek 
članstvu !  

• V jesenskem terminu – oktober bodo izvedeni obnavljalni izpiti iz prve pomoči za vse aktivne 
člane društva ki imajo veljavno licenco za reševanje. Datum za obnavljalne izpite je sobota , 
17.10.2009 ob 8h  v planinski ko či pod Storži čem.                                                       

• jesenska vaja je  planirana za dne sreda 23.9.2009 .  Načrt in izvedbo vaje vodi inštruktor Primož 
Štamcar: predpostavka je iskalna akcija ob uporabi naprav GPS in UKV   

            •       Sašo Rožič v oktobru prične z  organizacijo usmerjenega  izobraževanja pripravnikov, 
vsebino in način dela so sprejeli inštruktorji postaje na sestanku 2.9.2009.                      
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Glede kolesarske dirke na Šijo poda informacijo Vigl: 
- vsi zainteresirani naj se čim preje prijavijo pri Vogelniku , 
- v koči na Šiji bo poskrbljeno za hrano in pijačo, 
- relacija Slap-Jelendol-Medvodje-Košutnik-Šija, 
- datum izvedbe kolesarske dirke sobota 19.9.2009 ,     
- tekmujejo lahko: člani grs, Ao,družinski člani, 
  

    
 
RAZNO : 
 
•    Pri blagajniku se mora poravnati participacija za čevlje, seznam je v arhivu in GRS zaupno ( www)   
 
•    v skladiš ču oz. v vozilu GRS  se bodo  nahajale slušalke za postajo Motorola, namenjene za 
stensko reševanje in delo v oteženih okoliščinah. 
 
•    v zvezi opravljenega dežurstva članov društva v času turistične sezone bo tajnik v sodelovanju s   
     predsednikom društva sestavil poročilo – analizo, ki bo dana v seznanitev članstvu na enem od prvih  
     sestankov in bo poslana tudi v vednost na GRZS. 
 
 
•   članstvo seznanjeno s prispelo pošto: 

- program izobraževanja in usposabljanja GRZS za obdobje 2009-2013, 
- pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov grzs , 

     Opomba: 
      Vsa pošta, zapisniki se nahaja v pisarni na sedežu društva in se lahko z vsebino vsakdo seznani. 
 
 
•     Načelnik in vodstvo od vseh članov in pripravnikov pri čakuje, da se še vnaprej redno 
udeležujete rednih  operativnih sestankov, te čajev , popoldanskih vaj in usposabljanj, da na 
sestanke prihajate  to čno ali da svojo odsotnost pravo časno opravi čite !   
 
 
 
Drugih posebnosti in obravnavanih tem na sestanku ni bilo. 
 
Sestanek zaključen ob 20.40 uri.     
 
                                                                                                      Zapisnik :  Matjaž Kos l.r. 
 


