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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: 2.6.2011 

 

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 1.6.2011, ob 20.00  uri, v sejni 
sobi društva na Policijski postaji Trţič. 
 
PRISOTNI: Slavko Roţič,  Frantar Slavko, Kos Matjaţ, Kralj Robert, Lovrenčak Miha, Meglič 
Milan, Meglič Janko, Perko Matija, Premrl Klemen, Roţič Primoţ, Roţič Sašo, Sova Stane,  
Štamcar Primoţ, Vogelnik Vili,  Zrim Elimir, Ţohar Bojan, Belhar Blaţ. 
PRISOTNIH      17 članov    
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; 
                    
- v zvezi pohodnih hlač »Vertigo Light« proizvajalca Montura predsednik posreduje 

obvestilo, da so hlače ţe dobavljene, dotisk napisov GRS Trţič bo opravilo podjetje On-
Line, kamor so hlače ţe dostavljene, razdelitev hlač bo predvidoma na naslednjem 
sestanku v sredo 8.6.2011 !      

 
- v zvezi zadnje »8« iskalne akcije na našem območju Sašo Roţič poroča, da se je na 

sklic odzvalo 6 reševalcev, vključeni bili tudi kinologi,  grs Radovljica, policija, izhodišče 
iskanja je bil zaselek Hudo, oseba hitro najdena nepoškodovana,  cca. 300 m od doma, 
predanana osebju ZD Trţič v nadaljno zdravniško oskrbo. Kot »posebnost« pri  sklicu na  
iskalno akcijo se ugotavlja, da ni bila izvedena v skladu s protokoli  URSZR (uradna pot: 
Policija(Policijska postaja )  posreduje zahtevo za aktivacijo enote ZiR preko OKC na Reco , 
ki aktivira ustrezno enoto) . Tokratna pot je bila osebno aktiviranje enot ZiR preko policistov 
PP Trţič mimo ReCo ).  
  
  -         Predvidene aktivnosti dgrs Trţič v mesecu maj - junij 2011:  

1. sreda 8.6.2011  bo izvedeno predavanje, ki ga vodi in priravi Hostnik Primoţ 
ob 20 uri ( kako pravilno trenirati , sanacija poškodb… ) . Primoţ o tej temi dela 
diplomsko delo in bo pripravil polurni izvleček o tej nadvse zanimivi temi .  
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                  2.  dne 11.6.2011 bo potekalo tekmovanje ekip GRS iz PP (organizator DGRS    
                 Jesenice in GRZS na  Pristavi ). Obe ekipi sestavljeni, II. trening bo   
                 v četrtek 2.6.2011 ob 19 uri na sedeţu društva ! 
                  Istega dne bo potekala  tudi prireditev dan gorskih reševalcev,  vsi ki  se bodo    
                  priredtve  udeleţili, naj udeleţbo potrdijo pri predsedniku ali tajniku .  
                                                                                                    ROK:  7.6.2011   
      
            3.    18.6.2011 bo izveden letni tečaj DGRS Trţič,  katerega se  bodo  udeleţili  

       GRS iz tujine ( GRS Bih, Srbija, 6-8 članov).  Lokacija  Bela Peč . Ostale             
podrobnosti izvedbe  vaje  bodo predstavljene na sestanku 15.6.2011.   Elaborat 
vaje pripravijo inštruktorji.  
 

             
-  izvedba deţurstva  v času TS 2011 julij,avgust, kot v lanskem letu sta 2 reševalca v 

času od 0:00 do 24:00 v stalni pripravljenosti na domu.  
-  seznam za vpis in ostalo pisno dokumentacijo pripravi tajniik  rok:  18.5.2011 . Več 

vikendov  je še  nezasedenih –obvestilo vsem reševalcem dgrs Trţič ! (priloga zapisniku)  
 

                                                                    Ad/2 
 
            Dejavnost GRZS : 

- Ponedeljek 6.6.2011 seja KRT ( Sašo , Čera , Slavc )  
- v torek 7.6.2011 bo v prostorih GRS Škofja Loka  potekal redni sestanek UO GRZS.  

Sestanka se udeleţi Robert  Kralj;  
- IPO na Jezerskem  
- Komemoracija Okrešelj 4.6.2011  
   
                                                               Ad/3 
- RAZNO :    
- Vogelnik vrnil tehnično opremo : Ukv postajo,pozivnik,  lavinsko ţolno, vponko,  v 

vednost skrbniku opreme in referentu za zveze; UKV se dodeli Premrlu !  
- Sašo Roţič pridobi ponudbo za  model nogavic ,  nabava za vse člane po planu 

URSZR.  
- Blagajnik društva: pripravi vso potrebno pisno dokumantacijo do 20.6.2011 za izplačilo 

stroškov članom za obdobje 1.1.2011 – 30.6.2011, realizacija izplačila 5. julija 2011 !     
 
- Sašo Roţič da pobudo , da se na enem od naslednjih sestankov člane GRS Trţič 

seznani z veljavno zakonodajo vezano na sklic v intervencijo v času sluţbe , dolţnosti in 
pravice delodajalcev , nadomestilo izpada dohodka delodajalcu ( refundacija ) …. Re: 
Slavc  

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


