
povzetek zapisnika rednega sestanka Društva GRS Tržič 18.03.2009  
 na Policijski postaji Tržič 
  
►     Zapisnik 1. seje UO GRS Tržič  + sklepi zapisnika 
 - sprejet plan aktivnosti za obdobje do1.7.2009 (v prilogi) 

- nabava opreme v letu 2009: zimski čevlji, čelne svetilke 
- zamenjava terenskega vozila – novo vozilo v letošnjem letu 
- koča Šija: zamenjava vrat, plan investicij za naslenjih nekaj let 

 - pobuda za pridobitev lastnih društvenih prostorov v prihodnosti,  
(Več v priloženem zapisniku sestanka Upravnega odbora) 
  
  
►     Informacija o dokončanem izobraževanju dveh članov 
Sašo Rožič in Primož Štamcar sta v nedeljo 15.03.2009 na Jezerskem uspešno zaključila 
izobraževanje za Inštruktorja GRS. 
  
  
►     Info o sestanku – spominski pohod za Jančmana  
Pobudniki – člani Društva praženega krompirja (http://sl.krompir.si/novice/) in njihova 
pohodniška sekcija (Dragan Njegovan, Igor Likar, Drago Bulc,..) predlagalo izvedbo 
spominskega pohoda za pokojnega Jerman Jankota, ki je bil tudi njihov član. 
Po dogovorih z Jankovimi družinskimi člani in sestanku s predstavniki GRS Tržič so se 
odločili, da se konec maja (predvidoma sobota 30.5.2009) izvede pohod na Zelenico, kjer se v 
okolici koče v spomin na Jankota postavi nova klopca. 
  
  
►     Zimski preizkus vodnikov reševalnih psov - Izpiti za lavince 
Zaradi nenadne otoplitve so bili prestavljeni na vikend 28.-29.3.2009. 
Lokacija: Ljubelj-Zelenica  
Koordinatorja za organizacijo: Tišler, Kos 
Potrebuje se pomoč pri pripravi (označitev terena, priprava 'grobov', organizacija,..) - kdor 
ima v soboto 28. in nedeljo 29.3. (predvidoma od 8-12 ure) čas, naj se javi Matjažu Kosu gsm 
041 272 603. 
  
   
►     Povzetek sestanka UO GRZS – 16.3.2009 
o   Seznanitev s trenutnim dogajanjem v Zvezi  
o   Sklepi  
o   ostalo 
več si lahko preberete na http://www.grzs.si/poslovna/ 
uporabniško ime: trzic 
geslo:   bistrica 
  
  
►      v letu 2009 smo v planu za novo terensko vozilo 
Znamke toyota, mitsubishi ali nissan – odvisno od dogovorov z GRZS, ostalimi društvi 
Staro vozilo se odproda – najprej ponudi v odkup PGD Tržič,.. 
  
  
 



►     Povezovanje z GRS Celovec  
pobudo Celovčanov prenesel Štefan Močnik 
6.6.2009 organizira GRS Celovec večjo vajo na področju Stola, vabi 3 naše člane za aktivno 
sodelovanje na vaji in tudi ostale (opazovalci) 
  
  
►     Zimsko podvozje za UT2000 
Meglič Milan bo izdelal podvozje za UT-zimska varianta, ki ga bomo preizkusili … 
Podobno podvozje uporabljajo Avstrijci - od originalnega proizvajalca. 
Možnost nadomestila za aki čoln. 
  
  
►     Določitev delovne skupine za pripravo Zbora reševalcev GRZS, 20.04.2009 
lokacija: namesto tržiške kulturne dvorane bo na Ljubelju - Oaza miru (razlog: zastonj 
namesto 350 € najemnine) 
vodenje zbora – delovni predsednik – morebitni kandidati se javite načelniku 
  
  
►     Določitev delovne skupine za pripravo Posveta o zvezah, 23.05.2009 
pripravljata Peter Rožič in Primož Rožič 
  
  
►     helikoptersko uposabljanje za člane GRS Tržič – modul A  
v četrtek 9.4.2009 popoldne, lokacija Gozd 
Udeležba: vsi aktivni člani, manjkajoči bo moral usposabljanje opraviti v okviru druge postaje 
  
  
►     Obvestilo skladiščnikoma in inštruktorjem:  
-         Po sklepu KVRT  je do nadaljnjega prepovedana uporaba Tyromontove vitle in se 
začasno izloči iz skladišča ! 
vse vitle bodo poslane v pregled k proizvajalcu, do takrat je za vaje, reševanja predvidena 
uporaba ostale vrvne tehnike. 
Pregled vseh vitel zaradi poškodbe, ki je nastala pri uporabi v reševalni akciji GRS Tolmin – 
HE Avče 9.9.2008  
http://www.grzs.si/?MenuID=3&NewsID=610&Arhiv=2 
  
 Razno: 
- danes 18.03.2009 je v Dolini (Predpražnik - stena nad Bencetom) potekala popoldanska 
vaja, tematika: Vrvna ograja, Spust po vrvi , Vzpon ob vrvi, Predstavitev in testiranja 
laringofona (komunikacija ). Vodja izobraževanja Milan Meglič 
  
- po sestanku sledi razdelitev delovnih softshel jaken in kratkih majic (GRS Tržič)  
  
- nekaj turnosmučarske opreme je ostalo v skladišču (pancarji,..) - ponujeno v odprodajo 
članom GRS Tržič (info pri načelniku) 
  
- Občni zbor PD Tržič, Sokolnica 28.3.2009 ob 18.uri http://www.planinsko-drustvo-trzic.si/ 
  
  

Zapisal: Primož Štamcar 


