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                                                                        DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE   
      T R Ž I Č 

                                                             Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
                                                                                          4290 Tržič                                                                                                   

 
 

 
 
Številka:    10-40/2009-1 
Datum  :    19.2.2009 
 
                                                            
                                             Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
Rednega občnega zbora  društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 18.2.2009 s pri četkom ob 18 uri  na 
sedežu društva GRS Tržič na naslovu Cesta ste Marie Aux Mines 19 v Tržiču. . 
 
 
PRISOTNI aktivni člani društva  : Rožič Slavko - predsednik društva : Anderle Aljaž, Frantar Slavko, 
Hrnčič Dušan, Jekovec Dejan, Kos Matjaž, Lovrenčak Miha, Perko Matija, Premrl Klemen, Primožič 
Janez, Rožič Primož, Rožič Sašo, Sova Stane, Štamcar Martina, Štamcar Primož, Vidic Robert, 
Vogelnik Vili, Zrim Elemir, Žohar Bojan,   
 
PRISOTNI zaslužni člani : Rožič Joža, Rožič Peter, Dušan Srečnik, Štefan Močnik, Milan Kutin, Franci 
Primožič, Janez Kavar, Kralj Anton, Rožič Nadislav, Krmelj Janko, Kavčič Franci. 
 
                            Skupaj prisotnih članov društva  30  
 
ODSOTNI aktivni in zaslužni člani:  dr. Iztok Tomazin, dr. Matjaž Fležar, Hostnik Primož, Jagodic 
Andreja, Kralj Robert,  Meglič Janko, Meglič Milan, Belhar Martin, Belhar Klemen, Zajc Luka, Smerkolj 
Matej, Bence Filip,Rožič Ludvik, Grohar Janez, Lončar Janez, Gros Marjan, Opalk Samo,  Rožič Janez, 
Perdan Anda,  Zalokar Igor in pridruženi član Tišler Miran. 
 
                           Skupaj odsotnih članov društva:   22     
 
Vabljeni gostje :  
- predstavnik PD Križe,  
- predstavnik PD Trži č, 
- predstavnika PGD Trži č,  
- predstavnik PGD Bistrica pri Trži ču, 
- predstavnik GRZS  g. Mirko Poga čar-predsednik, 
- predstavnik CZ in Ob čine Trži č g. Bečan 
                          
 
 

1. pozdrav, nagovor predsednika društva: 
 
 
 Predsednik društva GRS Tržič Slavko ROŽIČ pozdravi in nagovori  vse prisotne aktivne in zaslužne 
člane društva GRS Tržič in vabljene prisotne goste, ki so se udeležili občnega zbora.  
 
 
Z minuto molka počastimo umrle člane društva. 
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Predsednik društva predlaga delovno predsedstvo zbora : 
- predsednik Stanko Sova 
- člana Rožič Peter in Rožič Sašo. 
 
Predlog se da na glasovanje :       za glasovalo 27  članov 
                                                         Proti,vzdržanih članov ni bilo 
 
Predlog bil soglasno sprejet. 
 
 

2. delovno predsedstvo, dnevni red ob čnega zbora : 
 
  
Delovno predsedstvo zasede svoje delovno mesto, se zahvali za zaupanje  in prisotne člane in vabljene 
goste seznani z dnevnim redom občnega zbora društva GRS Tržič: 
 
- Poročila o delu društva za leto 2008, ki ga pripravijo  načelnik, blagajnik, inventurna komisija 

finančno poslovanje, nadzorni odbor; 
- Razprava na prebrana poročila in potrditev poročil,, 
- Načrt in program dela društva GRS Tržič v letu 2009; 
- Načrt finančnega  programa za leto 2009 in potrditev , 
- Novi in zaslužni člani,  
- Potrditev in imenovanje  novega člana v UO Dgrs Tržič;    
- Točka razno.   
 
- določena sta overovatelja zapisnika :  Perko Matija, Kavar Janez; 
- vodja verifikacijske komisija Kralj Anton,  seznani občni zbor, da je na zboru prisotnih 30 članov, da 

pripravniki ne morejo glasovati,  da je občni zbor sklepčen in da lahko nadaljuje z začrtanim delom 
oz.programom. 

 
Dnevni red občnega zbora društva je priloga zapisniku. 
 
 
Predlog se da na glasovanje :       za glasovalo 27  članov 
                                                         Proti,vzdržanih članov ni bilo 
 
Predlog bil soglasno sprejet. 
 
 
 

3. podaja poro čil : 
 
 
� Predsednik društva poda poročilu o delu društva v letu 2008 iz katerega so razvidne  aktivnosti članov 
v preteklem letu. Tako je bilo opravljeno delo : 
 
- društvo GRS Tržič trenutno šteje skupno 45 članov od tega je  25 aktivnih gorskih reševalcev in  5 

pripravnikov. V društvu je 5 inštruktorjev GRS, 1 inštruktor za letalsko reševanje, 1 zdravnik reš. 
letalec, 1 reševalec letalec, 2 vodnika lavinskih psov; 

- v letu 2008 je bilo opravljenih 23 reševalnih akcij oz. posredovanj, v 7 primerih je v reševanju 
sodeloval helikopter SV oz. Policije;  

- člani društva so opravljali tudi dežurstva na javnih prireditvh : Hrastov memorial, gorski tek SAM, 
gorski tek na Dobrčo, Kamnek, člani pa so spremljali tudi pohodnike na raznih planinskih izletih; 
izveden bil kolesarski vzpon na Šijo, 
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- člani so v visoki turistični sezoni opravljali v času vikenda in praznikov dežurstva na sedežu društva,  
- V letu 2008 sta dva člana društva uspešno opravila letni del  izpita za gorskega reševalca 

inštruktorja, 
- V letu 2008 smo v društvu zaključili triletni ciklus  zdravniških pregledov,  
- člani so se udeležili 4 popoldanskih vaj- na Ljubelju, izvedeno je bilo zimsko usposabljanje na 

Kofcah, letno na Bornovi steni na Ljubelju in opravili obnavljalne izpite iz letne tehnike. V jesenskem 
delu pa so inštruktorji in drugi specialisti pripravili štiri predavanja in praktične vaje v sklopu 
zimskega dela obnavljalnih izpitov, ki je bil izveden 3.1.2009 na območju Zelenice,       

- Konec meseca avgusta v sodelovanju z AO Tržić izvedli ledeniško usposabljanje na Ortlerju, 
- V zimskem času člani društva sodelujejo z upravljacem smučišča Zelenica pri dežurstvu, 
- Člani so skupaj opravili 4100 ur udejstvovanja in dela na različnih področjih, 
- Za potrebe našega dela je bilo v letu 2008 z vozilom GRS Tržič prevoženih skupno 2830 km.  
 
Zaključek: vsak član društva  je po svojih močeh in s svojim aktivnim  delom prispeval delček iz katere je 
nastala celota in prikazana slika dela v letu 2008.  Delo društva v letu 2008  je ocenjeno kot uspešno . 
 
Poročilo načelnika  je priloga zapisniku. 
 
� zaradi opravičljivih razlogov odsotnosti blagajnik društva Milana Megliča je  podal finančno poročilo 
za leto 2008 Štamcar Primož  iz katerega so razvidna finančna sredstva : 
- Prihodki    26.323,03 € 
- Odhodki    25.959,58€ 
- Stanje na dan 31.12.2008    znaša +363,45 €. 
 
Poročilo Blagajnika  je priloga zapisniku 
 
� Dejan Jekovec   – skrbnik opreme  poda poročilo inventurne komisije, ki se je sestala dne 19.12.2008  
in opravila pregled stanja  opreme v skladišču in vozilu GRS Tržič, ki se nahaja na sedežu društva – 
Policijska postaja Tržič. Iz poročila je razvidno : 
- Predlog za odpis reševalne in tehnične  opreme,  
- Stanje opreme , 
- Na novo je vsa oprema zavedena v računalniški evidenci društva katero ureja in vodi poleg skrbnika 

opreme Jekovec Dejana  naš član Primož Štamcar. 
 
   
Poročilo inventurne komisije  je priloga zapisniku 
 
 
� Anderle Aljaž poda poročilo o pregledu finančnega poslovanja društva GRS Tržič za leto 2008 iz 
katerega je razvidno, da so prejemki  in izdatki društva skladni z stanjem na žiro računu, ravno tako je 
ročna  blagajna skladna z dokumenti. 
Milan Meglič  vzorno vodi blagajno, za kar se mu izreka vsa pohvala in zahvala za opravljeno delo. 
 
� Anderle Aljaž   poda kratko poročilo nadzornega odbora iz katerega je razvidno, da je društvo GRS 
Tržič v preteklem letu delovalo  skladno s pravilniki, reševalci pa so redno tudi preko elektronske pošte 
lahko spremljali dogajanje in opravljeno delo društva. 
 
Poročilo nadzornega odbora  je priloga zapisniku 
 

4. Razprava na poro čila in potrditev poro čil: 
 
Pripomb za prebrana poročila ni bilo 
 
Poročila se dajo  na glasovanje :       za glasovalo 27 članov 
                                                              Proti,vzdržanih članov ni bilo 
 
Poročila  bila soglasno sprejeta. 
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5. Načrt in program dela društva za leto 2009 : 
 
� Načelnik društva Slavko ROŽIČ  poda plan dela društva za leto 2009 iz katerega je razvidno da bo 
društvo : 
 
- V tem letu je zadnje leto mandata trenutnega vodstva Društva GRS Tržič, 
- Izvedena bodo redna letna  usposabljanja, popoldanske vaje, tečaji z poudarkom na simulaciji 

reševanja v težjih razmerah  
- Trije člani društva vodniki lavinskih psov: Kos,Hrnčič,Tišler bodo v marcu opravljali izpite La, Lc,  ki 

bodo potekali na območju Zelenice, organizator Dgrs Tržič,    
- z PGD Tržič,PGD Bistrica predvidena skupna vaja  reševanje iz visokih zgradb, 
- Dva člana bosta opravila še zimski del izpita za inštruktorja grs, 
- organiziranje skupne ture v avgustu,  
- sodelovanje na izobraževanjih  
- predvideno organiziranje posveta o zvezah  
- sodelovanje v UO in ostalih komisijah, 
- aktivna udeležba na iKAR 
- sodelovanje izvoljenih članov v komisija GRZS, 
- Grzs namerava uredii v evidencah Spin info Grs novo računalniško evidenco za skladišče, 
- delo na koči na Šiji 
- organizacija izleta za zaslužne člane, 
- sodelovanje članov na javnih prireditvah, udeležba na tekmovanjih, izvedba kolesarskega vzpona na 

Šijo,  zimski »Fulov pohod » Šija-Javornik,  
- na koncu se predsednik zahvali vsem članom društva za njihov dosedanji prispevek  k delu društva . 
 
� Blagajnik društva poda finančni  plan društva GRS Tržič za leto 2009 iz katerega so razvidni : 
- Predvideni prihodki    22.155,00€; 
-    Predvideni odhodki    22.155,00 €  
- Stroški hranarine za vodnika reševalnega psa iz plazov 
- Zavarovanje članstva, vozila, koče na Šiji, 
- Oprema  
- Reševalne akcije  
- Stroški usposabljanja 
- Stroški sej, konferenc 
- Predvideni skupni odhodki :  22.155,00  €  
  
 
Program za delo in finančni plan  društva za leto 2009  sta  priloga zapisniku 
 
 

6. Potrditev programa dela društva za leto 2009 : 
 
Pripomb,novih predlogov  na finančni program in program  dela društva   za leto 2009  ni bilo 
 
Program dela se da   na glasovanje :       za glaso valo 27 članov 
                                                                       Proti,vzdržanih članov ni bilo 
 
Program dela  in finan čni program je   bil soglasno sprejet 
 
 

7. Novi in zaslužni člani : 
 
Načelnik seznani prisotne člane in vabljene goste, da so v letu 2008  štirje  aktivni člani  društva  
prestopili med  Zaslužbe člane : dr. Fležar Matjaž, Bence Filip, Kralj Anton in Zajc Luka. Vsem se za 
opravljeno delo zahvaljuje. 
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Med člane društva GRS Tržič se predlaga za  nove pripravnike : 
      
- Dušan HRNČIČ, 
- Robert VIDIC in 
- Samo OPALK 
 
Za vse novo sprejete pripravnike na GRZS že bil dan pisni predlog za izdelavo izkaznic gorskega 
reševalca in opravljen vpis pripravnikov v evidence Spin.  
 
Za novega člana upravnega odbora Dgrs Tržič se predlaga : 
 
- Sova Staneta    
 
Ki zamenja umrlega člana UO DGrs Tržič  Janka Jermana.  
  
 
Predlog za sprejem pripravnikov v društvo GRS Trži č se da na glasovanje :   
                                                            za glasovalo 27 članov 
                                                         Proti,vzdržanih članov ni bilo 
 
Predlog bil soglasno sprejet  . 
 
 
 
 

8. Razno : 
 
 
- predstavnik GRZS g. Miro Pogačar:  pozdravi  naš občni zbor in nam čestita za opravljeno delo, ki 

ga je društvo opravilo v  preteklem letu .Zaželi nam  tako uspešno delo in sodelovanje z vodstvom 
GRZS tudi v nadalje. 

- Občni bor pozdravita tudi predstavnika PD Križe Likar Ivan in PD Tržič predsednica Anderle      
Erna, ki se zahvali za pomoč in opravljeno delo v preteklem letu, želja takega sodelovaja tudi v 
naprej. 

- Občni zbor pozdravita tudi oba predstavnika PGD Tržič, Bistrica pri Tržiču in  nam za nadaljne delo 
želita uspehov in dobrega sodelovanja, kot je bilo do sedaj 

- Občni zbor pozdravi tudi predstavnik CZ Občine Tržič g. Bečan, ki nam za nadaljnje delo zaželi 
uspehov in dobrega sodelovanja še naprej-  

 
 
Delovno predsedstvo katerega je vodil  Stane Sova zaključi s svojim delom,  vsem povabljenim se 
zahvali za udeležbo  in jih povabi na nadaljnje druženje ob hrani in kozarčku žlahtne pijače.   
 
 
 
Občni zbor je z delom zaključil dne 18.2.2009  ob 19.10  uri. 
 
Zapisnik rednega občnega zbora obsega 6 (šest) strani. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Zapisnik ar :  Matjaž KOS 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
                     Overovatelja zapisnika: 
 
                     Matija  PERKO  :______________  
                     Janez  KAVAR  :_______________                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA : 
- lista prisotnosti 
- dnevni red občnega zbora 
- poročilo o delu 2008 
- finančno poročilo 2008 
- poročilo inventurne komisije 
- poročilo o pregledu finančnega poslovanja in nadzornega odbora 
- plan dela za 2009 
- finančni plan za 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


