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Primož Štamcar

From: grs-trzic@googlegroups.com on behalf of GRS Tržič [grs.trzic@gmail.com]
Sent: 29. september 2011 16:44
To: grs-trzic
Subject: [GRS Tržič] zapisnik sestanka 23.9.2011

  
  
  
DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE  

T R Ž I Č 
Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4270 Tržič 

Telefon:  
  

Davčna številka: 11509180 
  
Številka: 3/        -2010/1 
Datum: 29.9.2011 
  
  
  
ZADEVA:  ZAPISNIK SESTANKA DRUŠTVA GRS TRŽI Č 

ZVEZA: Elektronsko vabilo in dnevni red predsednika DGRS Tržič na sestanek 
Društva GRS Tržič, 
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z a p i s n i k  
  
rednega sestanka članov Društva  GRS Tržič , ki je potekal  v sredo  28.9.2011, ob 20.00  uri, v 
sejni sobi društva na Policijski postaji Tržič. 
  
PRISOTNI: sestanek vodil predsednik dgrs Slavko Rož ič člani: Bahun Grega, Hrnčič Dušan,  
Kos Matjaž, Kralj Robert,  Lovrenčak Miha, Perko Matija, Rožič Sašo, Štamcar Primož, Vidic 
Robert,  Primožič Janez, Zrim Elimir, Bole Domen, Opalk Samo, Tišler Miran  in Vogelnik Vili.  
  
  
PRISOTNIH      16 članov    
ODSOTNI:        17  članov 
              
PREDSEDNIK DRUŠTVA  je prisotne pozdravil in predlagal naslednji: 
  
DNEVNI RED: 
  
1.     Seznanitev in obravnava teko čih  informacij o delu DGRS Trži č ; 
2.     Dejavnost na ravni GRZS;  
3.     Razno ;  
  

Ad/1  
  

-         Seznanite in obravnava teko čih informacij o delu DGRS Trži č; 
                    
-     Predvidene aktivnosti dgrs Trži č v mesecu avgust,september,oktober 2011:  
1.   Sodelovanje na vaji Cooperate 2011, Železna Kaplja 1.10.2011 : 

SKLEP VSEBINA SKLEPA NOSILEC  ROK 
 Dgrs Tržič 
   -2011 

Sodelovanje na vaji Cooperate 2011 Ekipa DGRS Tržič,  
URSZR  

1.10.2011  

  
-         Sodelovanje članov DGRS Tržič na vaji Cooperate 2011  po naknadnem pisnem obvestilu 

URSZR   »odpade«.  Na vaji bodo sodelovala društva (Jezersko, Koroška) ! 
  
  

2.  Sodelovanje na mednarodni vaji Mostar 2011  : 
SKLEP VSEBINA SKLEPA NOSILEC  ROK 
Dgrs Tržič 
   -2011 

Udeležba članov v DGRS Tržič na 
mednarodni vaji Mostar 2011 

 Ekipa DGRS Tržič,  
Predsednik  DGRS Tržić 

1.10.2011 

  
Vrnitev obiska  GRS Mostar – Bih se udeleži  8 članska ekipa DGRS Tržič . Seznam za vse 
ki bi se mednarodne vaje  udeležili se prijavite in povežete pri predsedniku društva, prost 
še eno mesto ! Ekipa zaenkrat : Rožič Slavko, Štamcar Primož, Rožič Sašo, Lovrenčak 
Miha, Bahun Grega, Anderle Aljaž, Jagodic Andreja . Odhod petek 30.9., ob 07 uri zbor 
ekipe PP Tržič,  povratek nedelja 2.10.2011.  Oprema: osebna oprema  reševalca + 
skupna oprema Vitla , opremo pripravi skrbnik opreme ; 

   
3. Izvedba  kolesarske dirke Šija 2011  : 

SKLEP VSEBINA SKLEPA NOSILEC  ROK 
Dgrs Tržič 
    -2011 

Kolesarska dirka DGRS Tržič – Šija 
2011  

Člani  GRS Tržič,  
Predsednik  DGRS Tržić 

18.9.2011 

  
  Podana kratka informacija  Duatlona – kolesarjenje na Šijo in vzpon na Kladivo :  
          -   nedelja 18.9.2011,  tekmovanje uspelo,  vreme zdržalo,  
          -  zahvala vsem sodelujočim  in tehničnim službam ! 
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4. Program dela – jesen 2011 : 
Predsednik društva predstavi kratek pregled in plan dela za obdobje – jesen 2011 : 

a. izvedena bodo predvidoma še naseldnja usposabljanja : licenčni izpiti iz znanja    
prve pomoči za vse člane DGRS Tržič.  Izpiti bo potekali v enem delu, 1 dan,  
predvideni datum bo : 21 ali 28.10.2011 . Točen datum in kraj izvedbe bo znan in 
predstavljen na enem naslednjih sestankov.  
b. izvedena bodo nadaljna usposabljanja za GPS in orientacijo 
c. vaja reševanja s sedežnice 15.11.2011 ob 17:00 

  
5. Povzetek iz zapisnika seje UO, ki je potekala 21.9.2011  predstavi predsednik : 
 -         pregled trenutnega finančnega stanja društva GRS Tržič  

-      plan nabave opreme za leto 2011 :  
Do zaklju čka leta 2011 se bo še nabavila naslednja oprema:  
Skupna oprema :  
-        2 dinamični vrvi;2 led svetilki;Pomožne vrvice, škripec; 
-        Vponke, kolo za Ut 2000 (že dobavljeno) 

                  Oprema za celotno članstvo  : 
-        gamaše (pridobijo se ponudbe) , lavinske opate 10 -15 kos. (pridobijo se ponudbe),  

torbice za prvo opomoč 5-6 kom. (pridobijo se ponudbe  
  

6. Predvideni plan nabave  naslednje skupne in osebne zaš čitne opreme za reševalce za 
leto 2012 :               : 

                  Skupna opreme :  
-        čelade, plezalni pasovi za nove pripravnike 5 kom ( s tem, da bosta na lastno željo 

nova plezalna pasova –še neuporabljena vrnila dr. Tomazin, Primožič in dodelila v 
uporabo novim pripravnikom ) ,  

-        gurtne-sidriščne  5 kom. dolžine 240 cm; 
-        sanitetni material ; pnevmatike za vozilo grs ; 
-        desonderji; 
Oprema za celotno moštvo :  
-        lahke anorak vetrovke; zimske rokavice, delovne rokavice ;   

  
  
7. Prošnja za vstop v DGRS Trži č : 
Predsednik društva predstavi pobudo glede na strategijo nadaljnega sprejemanja novih članov 
– pripravnikov  v DGRS Tržič. Trenutno je v društvu od skupno 33 članov - 25 gorskih 
reševalcev. Člani se seznanijo s prošnjo :  

-        GODNOV Joža roj. 11.4.1979, stanujo č na Jasi 5, iz Bistrice pri Trži ču .         
-        Obravnavana vloga za sprejem novega pripravnika za katerejga je  bilo mnenje že 

na UO , da bo predsednik predhodno z njim opravil informativni razgovor, nakar se 
ga povabi v društvo, vendar z »preizkusnim obdobjem«, tako kot to velja za vse 
novo sprejete pripravnike, ki bodo sprejeti na rednem občnem zboru društva- 
predvidoma februar 2012 . Pripravniki tako še ne bodo dani na alarmni listo, klicani v 
reševalne akcije,  dana pa jim bo možnost sodelovanja na predavanjih in 
izobraževanjih, na popoldanskih vajih, udeležba na sestankih .   

-        Kriteriji za prejem novih pripravnikov:  naj bi izhajajli iz vrst AO,  z izpitom alpinista 
oz. da bo izpit opravil  do konca pripravništva, in glede na sprejeti pravilnik o 
sprejemu novih članov v DGRS Tržič;           

-        Drugih predlogv in pobud ni bilo podanih; 
  
                                                                    Ad/2  

  
            Dejavnost na ravni GRZS :  
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-         Do današnjega dne je DGRS Tržič izvedlo 19 reševalnih akcij , Vse akcije so vnešene  

in zaklju čene v evidcencah Spin in Spin info GRS   !  
-          V zvezi izvedbe izpitov iz letne tehnike reševanja za nove člane grzs, poročajo Rožič 

Sašo, Primožič Janez, da so izpite iz letne tehnike reševanja uspešno opravili Vidic Robert, 
Hrnčič Dušan in Opalk Samo, slednji bil  za prikazano delo in prikazanim znanjem na izpitu 
tudi pohvaljen.    
  
  
  

   
                                                               Ad/3  
  
-        RAZNO :   
-     predsednik poda tudi kratko informacijo vezano na sestanek in aktivnosti s predstavniki 
med AS Šija, rodom tabornikov in DGRS Tržič in na aktivnosti vezane na administrativni del na 
objekt GRS na Šiji z  Min. za Obrambo. 
-  predvidoma 15.11.2011 bo namesto rednega sestanka p otekalo pop. Usposabljanje na 
Ljubelju  (reševanje iz sedežnice), čas bo sporo čen naknadno !  

      -   Predsednik društva v zvezi poteka meje obvešča , da je bil pred kratkim izveden pogovor    
      s  predsednikom dgrs Radovljica v zvezi meje med postajama , z razgovorom oba     
      predsenika zadovoljna, informacija o meji na območju Zelenice , že objavljena     
      tudi na internetni strani društva. Z Dgrs Kranj in Jezersko (območje Tostega vrha    

in   Ženiklovca) , so razgovori še v fazi realizacije  
-        predsednik  poda informacijo, da bo predvidoma v letu 2012 pri zavarovanju članstva  
s strani GRZS prišlo do podpisa nove pogodbe z zavarovalnico adriatic slovenica, kjer bo 
vključeno 24 dnevno zavarovanje članov, z doplačilom za člane nad normativom  .  
Za leto 2012 se članstvu da ponudba  , da bi se ob participaciji ( razmerje se še dogovori ) 
posameznega člana  lahko kdor bo želel obnovil polico in ostal zavarovan tudi pri zavarovalnici 
Triglav, menimo pod zelo ugodnimi pogiji, kot smo bili zavarovani do sedaj. K sklenitvi 
zavarovanju bobo vabljeni tudi ostali člani Društva ! V razmislek vsem , zavarovanje poteče 
januar 2012 ;                                                                           
-   naslednji  redni sestanek DGRS Trži č bo potekal v sredo 5.10.2011 ob  20 uri   !!  
  
-        Drugih pobud in predlogov ni bilo. 

  
Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik  
  
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 
Zapisal:  
Tajnik  društva GRS Tržič 
 Matjaž  KOS l.r. 
--  
To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni v skupino »GRS Tržič« v Google Skupinah.  
Če želite objavljati v tej skupini, pošljite e-poštno sporočilo na naslov grs-trzic@googlegroups.com. 
Če se želite odjaviti iz te skupine, pošljite e-poštno sporočilo na naslov grs-
trzic+unsubscribe@googlegroups.com. 
Če želite več možnosti, obiščite skupino na naslovu http://groups.google.com/group/grs-trzic?hl=sl. 


