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DELOVNE TOČKE: 

� Slavko Rožič pozdravi  prisotne člane na drugem rednem sestanku dne 28.1.2009.  Naslednji 
sestanek bo v sredo 11.2.2009 ob 20 uri.  

�  pregleda UKV postaj znamke  KENWOUD bo potekal dne 29.1.2009. Člani ki imajo te 
postaje  v osebni zadolžitvi naj jih prinesejo oz. odstavijo referentu za zveze.  
Vsi, ki še nimajo vpisanega kanala Kompas v ponedeljek ali torek dostavijo UKV postajo 
Sašu Rožič v trgovino RoMi na Pvac.                                                         

� Predsednik seznani člane, da  dne 22.1.2009  potekal delovni sestanek med GRS Tržič in 
 predstavnikom CZ Tržič Samom Bečanom,  kjer so bile  obravnavane teme vezane na 
organiziranost CZ v Tržiču,    

      na plazove in sodelovanje GRS z ostalimi službami  CZ v Občini Tržič.  Podani so bili  
naslednji predlogi: 

-       imenovan bo predstavnik GRS v OŠ CZ občine Tržič;  
-       sklenjena bo pogodba o delu GRS Tržič v CZ 

-       Ustanovljena bo (ukinjena pred desetletji)  komisija za snežne plazove; 
-       O razgovoru je bil sestavljen in nam že posredovan zapisnik OŠ CZ Tržič voden pod 

št. 842-2/2008/3, 22.1.2009 in Sklep o določitvi in organiziranosti enot , služb in 
drugih   
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč) voden pod št. 846-272008-46 , 
7.5.2008 v katerem so  opredeljene naloge GRS Tržič (sklep bo predstavljen na 
naslednjem sestanku)                    

-       Predsednik poroča, da je bilo na GRZS oddano poročilo : poročilo blagajnika in 
poročilo predsednika o delu postaje za leto 2008.  

 •     Skrbnik opreme Dejan Jekovec poroča,  da je komisija za pregled skladišča svoje delo že   
      opravila, večjih nepravilnosti ali manjka ni bilo ugotovljenih, podan predlog za  odpis 2 kom.  
      vrvi.  
•     nadalje predsednik seznani člane, vezane na občni zbor društva GRS Tržič, ki bo potekal   
      dne 18.2.2009 . Bo klasičen občni zbor s pričetkom ob 18 uri v prostorih-sejni sobi PP  
      Tržič. Vabila že izdelana, pošljejo se vsem zaslužnim članom, Občina župan, CZ, PGD in  
       PD  se po redni pošti, poleg  vabljena GRS Jesenice , Radovljica, Kranj, Jezersko , Škofja  
       Loka,  Radio Gorenc,  pošlje  po e-mailu   opravi Slavc ,  ostalo opravi tajnik. 

  

RAZNO :  

  
•  do ob čnega zbora  obvezno vsak član  društva GRS Trži č poravna pri blagajniku   

članarino za   leto 2009 v višini 5  €; 
  
•   predsednik pove, da je bila dne 22.1.2009 obnovljena polica zavarovanja za aktivne člane in kdor 
je hotel od zaslužnih članov pri zavarovalnici Triglav. V slučaju poškodbe člana  se zglasite pri 
predsedniku oz. tajniku.    
  
•   nedelja 25.1.2009  je GRS Avstrije-postaja Borovlje izvedla zimsko vajo,  z naše postaje sta se 
vaje udeležila Slavko Rožič, Miha Lovrenčak je na kratko  podal svoje videnje te vaje.  
  
•   nedelja 25.1.2009  organiziral PD Križe pohod na Kriško. Naše društvo z reševalci na javni  
    Prireditvi organizatorju nudilo pomoč : Sova Stane, Slavko Frantar, Perko Matija, Ž ohar Bojan, 
Jekovec Dejan in Zrim Elimir.     

Vodja moštva je Perko, ki kratko poro ča , pohod uspel, skupaj z organizatorjem PD Križe 
Likarjem ugotovljeno, da je sam pohod uspel, problem na pohodu predstavljajo predvsem   
pohodniki, ki se na Kriški gori močno opijejo in imajo potem problem pri sestopu v dolino.  V zvezi 



problematike bo potrebno zavzeti določena stališča, dobro pa bi bilo, da bi se v zvezi  
te problematike povezali tudi z PP Tržič  ( morebitna prisotnost policista na javni prireditvi).   
  
•   80 urni te čaj prve pomo či, prijavljeni pripravniki : Vidic, Hrnčič, Opalk. Prijava na Grzs  so se 
tečaja udeležili,  poroča Vidic, 
       
•   v času od 29.1.-1.2.2009 bo na Vršiču potekal zimski tečaj vodnikov lavinskih psov. Prijava  
     na GRZS že poslana, tečaja se udeležijo: Kos, Tišler, Hrnčič, po zaključku se opravi poročanje, 
  
•   v času med 30.1.-1.2.2009  bo na območju Kofc potekal prvi turno smučarski tečaj , ki ga vodi 
     naš član Primož Štamcar. 
  
•    v letu 2009 morajo člani opraviti še obnavljalni izpit iz znanja prve pomoči. Predvideni termin  
      spomladanski čas. Točen termin bo članom sporočen naknadno.  Licenco člani opravljajo na  
      dve leti.                                                                                                 
  
•    dne 17.1.2009  PGD Tržič vabi na redni občni zbor, katerega se je udeležil Slavko Rožič,  
  
•    do ob čnega zbora morajo še člani ki niso bili prisotni na obnavljalnih izpitih na Zelenici 
3.1.2009  opraviti izpite za potrditev licence.  

    Za datum opravljanja izpita se člani dogovorijo z inštruktorjem Primoži č Janezom !!  

  
•    še dobro namerna opozorila:  

-       vsak član ki na smučišču Zelenica opravlja redno dežurstvo mora obvezno pregledati in 
dopolniti nahrbtnik z sanitetnim materialom, opornicami, pregled. čolna ! 

  
•    po rednem sestanku sledi še razdelitev turnih smuči, psov , pomerjanje in oddaja velikosti za 
jakne ,  dana pobuda za nakup pohodnih palic   

  
                                                

  

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

 

  

 
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ 
To sporočilo ste prejeli, ker ste član Googlova Skupina "GRS Tržič"  
 Za objavo v tej skupini pošljite e-pošto na grs-trzic@googlegroups.com  
 Za odjavo iz te skupine pošljite e-poštno sporočilo na grs-trzic+unsubscribe@googlegroups.com  
 Za več možnosti obiščite skupino na http://groups.google.com/group/grs-trzic?hl=sl  
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