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DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŢBE 
T R Ţ I Č 

Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4270 Trţič 
Telefon:  

 
Davčna številka: 11509180 

 
Številka: 3/        -2010/1 
Datum: 9.6.2011 

 
 
 

ZADEVA: ZAPISNIK SESTANKA DRUŠTVA GRS TRŢIČ 

ZVEZA: Elektronsko vabilo in dnevni red predsednika DGRS Trţič na sestanek Društva 
GRS Trţič, 

 
 
 

z a p i s n i k  
 
rednega sestanka Društva  GRS Trţič , ki je potekal  v sredo  8.6.2011, ob 20.00  uri, v sejni 
sobi društva na Policijski postaji Trţič. 
 
PRISOTNI: Anderle Aljaţ, Belhar Martin, dr. Iztok Tomazin, Frantar Slavko, Hostnik Primoţ, 
Hrnčič Dušan, Kos Matjaţ, Kralj Robert, Lovrenčak Miha, Meglič Milan, Meglič Janko, Perko 
Matija, Primoţič Janez,  Roţič Primoţ, Roţič Sašo,Roţič Slavc,  Sova Stane,  Štamcar Primoţ, 
Vidic Robert,  Zrim Elimir, Ţohar Bojan, Tišler Miran, Opalk Samo, Bole Domen. 
 
 
PRISOTNIH      24 članov   
ODSOTNI:        9   članov 
              
PREDSEDNIK DRUŠTVA je prisotne pozdravil in predlagal naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Seznanitev in obravnava tekočih  informacij o delu DGRS Trţič; 
2. Dejavnost GRS; 
3. Razno ;  
 

Ad/1 
 

- Seznanitev in obravnava tekočih informacij o delu DGRS Trţič; 
                    

 
- sobota 11.6.2011 bo izvedena aktivnost članov DGRS Trţič: 
- ekipa RK: se udeleţi tekmovanja iz znanja prve pomoči v Preddvoru, za prevoz ekipe 

poskrbi GD Kovor; čas odhoda 7:15 izpred PP , vodja  Hrnčič ; 
- ekipa GRS : se udleţi tekmovanja iz znanja prve pomoči vna pruistavi (GRS Jesenice), 

prevoz ekipe bo z vozilom DGRS Trţič,  odhod iz PP Trţič ob 07.15 uri ( urnik 08-08 
registracija udeleţncev ekip, 09-13 ure tekmovanje ); 
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- na istem prostoru Pristava- Javorniški rovt) bo od 14 ure dalje potekala tudi prireditev 
ob »dnevu reševalcev«, zato vsi ki se boste udeleţili prireditve, se javite tajniku (041-
272-603) ;   

     
  -         Predvidene aktivnosti dgrs Trţič v mesecu maj - junij 2011:  

1. sreda 8..6.2011  bilo izvedeno predavanje, ki ga je vodil in priravil Hostnik 
Primoţ na temo »osnove treninga in fizioterapevtske obravnave športnih 
poškodb« , kjer je članom na razumljiv in kvaliteten način predavanja in power 
pointa  predstavil osnove treninga, in posledično moţnost nastanka in obravnave 
in saniranja nastanka športnih poškodb; 
       

             2.  dne 18.6.2011 bo izveden letni tečaj DGRS Trţič, na katerega bodo   
      vabljene tudi grs iz tujine ( GRS Bih, Srbija, 6-8 članov).  Lokacija tečaja bo 
      Bela Peč ,  ostale podrobnosti izvedbe  same vaje  bodo  pravočasno   
      predstavljene na naslednjih sestankov.  
       
      Ostale zadolţitve članov: Perko Matija se dogovori za ceno   z oskrbnikom            
Doma pod Storţičem; Lovrenčak se dogovori za obrok hrane na Javorniku ali drugi 
primerni lokaciji; Meglič Milan se  dogovoru v lokalu Krvin na Slapu za zaključek 
usposabljanja;  
v petek 17.6.2011   
      obiskovalce na PP pričaka ekipa: Roţič Slavko, Roţič Sašo, Kos Matjaţ, Bole    
      Domen, Vidic R.  
 

             
- v zvezi  izvedbe deţurstva  v času TS 2011 julij,avgust,  bo samo deţurstvo potekalo    
      kot v lanskem letu, 2 reševalca opravljata v času vikenda  deţurstvo, seznam za vpis in   
      ostalo pisno dokumentacijo pripravi tajniik   Prosti so še  vikendi : 15.8.2011 – 1   
      reševalec obvestilo vsem reševalcev dgrs Trţič ! (priloga zapisniku)  

 
 

                                                                    Ad/2 
 
            Dejavnost GRZS : 

 
- v torek 7.6.2011 bo v prostorih GRS Škofja Loka  potekal redni sestanek UO GRZS.  

Sestanka se udeleţi Robert  Kralj, več informacij iz sestanka bo, ko pride zapisnik; 
 

   
                                                               Ad/3 
 
- RAZNO :    
- Sašo Roţič pripravil za predstavitev modele nogavic za nabavo za vse člane, pobrane 

ţe tudi številke,        R: Sašo 
- Belhar M .  in Aljaţ A. pridobita vzorce noţev ( emergency knife )                                                                     
- Blagajnik društva: pripravi vso potrebno pisno dokumantacijo do 20.6.2011 za izplačilo 

stroškov članom za obdobje 1.1.2011 – 30.6.2011, predvidena realizacija izplačila sreda 
julija 2011 !    

- V petek 10.6.2011 bo v dogovoru z Brusom potekal »zadnji trening - pripava ekip 
za tekmovanje iz znanja prve pomoči«. Dobimo se ob 18 uri v ZD Trţič – pred 
garaţo,  pripelje se še vozilo in oprema grs  (Ţohar, Hrnčič).    

 Po rednem sestanku sledi razdelitev novih pohodnih hlač  vsem članov DGRS Trţič.  
                                                                                     R: Hrnčič, Štamcar 
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-  v sredo 15.6.2011 bo ob 20 uri redni sestanek; 
 
 
 
- Drugih pobud in predlogov ni bilo. 

 
 

 
Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik  
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 
Zapisal:  
Tajnik  društva GRS Trţič 
 Matjaţ  KOS l.r. 

 
 
 
 
 

 
   

       
 
                                                               

 
 
  
 
 


