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  DRUŠTVO GORSKE  REŠEVALNE  SLUŽBE  TRŽIČ  
  Ste Marie aux Mines 19                (dš. 11509180) 
   4290 Tržič  
 
 
 
 
 
 

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   5.6.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 4.6.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi, v 
prostorih PP Tržič. 
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko,Perko Matija, Kralj Anton, Kralj Robert, dr. Tomazin Iztok, Primožič 
Janez, Sova Stane, Vogelnik Vili, Jerman Janko, Rožič Slavko, Hostnik Primož,  Kos Matjaž, Meglič 
Milan,Meglič Janko, Smerkolj Matej,  Zrim Elemir ,Anderle Aljaž, Jekovec Dejan,  Frantar Slavko, 
Štamcar Primož,Rožič Primož,Lovrenčak Miha .  
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 22 članov   
 
DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
�  predsednik seznani prisotne člane, da so člani društva : Perko Matija, dr. Iztok Tomazin,Jerman   
    Janko, Kos Matjaž, Hostnik Primož, Meglič Janko, Anderle Aljaž, Jekovec Dejan in Frantar Slavko   
    tega dne pristopili k opravljanju obnavljalnega izpita iz letne tehnike reševanja. Izpit so vodili  
    inštruktorji : Primožič Janez, Kralj Anton in Kralj Robert.  Odsoten bil  Belhar Martin je v  tujini ! 
    Sklep: 

- Primožič Janez, Kralj Anton in Kralj Robert podajo kratko oceno izpita in soglasno sprejmejo sklep, 
da so vsi člani,ki so pristopili k opravljanju izpita uspešno opravili izpit  iz letne tehnike 
reševanja, pri tem so poudarili, da so se  vsi člani zelo potrdili in pri delu pokazali zadosti znanja – 
gorskega reševalca. 

- Izpiti potekali na Ljubelju (bunker) v času med 16-18.30 uro;  
- Pri sestavljanju nosil »Mariner« bilo ugotovljeno,  da so le te neizpravne – podvozje, kar se da v 

popravilo – R: Meglič Milan. 
 
- Dne 12.6.08 – četrtek opravljajo obnavljalne izpite: Roži č Sašo, Roži č Primož, Štamcar 

Primož, Zrim Elemir, Vogelnik Vili, Žohar Bojan, Za jc Luka, Smerkolj Matej in Sova Stane, 
inštruktorji so: Megli č Milan, Roži č Slavko.  
Zbor za vse ob 16 uri PP Trži č, priprava opreme, skupen odhod na deloviš če. 

       
                                                                                                                    R: Kralj Anton, Kralj R. 
                                                                                                                        In Primožič Janez                                                                      
    
�  Predsednik društva poda pobudo, da bi za vozilo GRS Tržič  določili skrbnika, ki bi skrbel za  
     tehnično brezhibnost  vozila, potne naloge, opreme v vozilu, registracijo……  itd 
     Sklep : 

- sprejme se sklep, da je novi skrbnik vozila član društva GRS Trži č ZRIM Elemir . 
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OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti): 
 
 

 
       •     predsednik društva tudi seznani prisotne člane,  da smo pristopiti k nabavi nahrbtnikov ABS ki se bodo nabavili    
             iz sredstev FIHO.   V promontano bila dana ponudba za pridobitev predračuna, šlo naj bi se v nabavo 5 kom.   
             Društvo bo v zvezi nabavljenih nahrbtnikov izvedlo 3-4 predstavitve. 
               

- dne 14.6.2008 bodo potekali dnevi GRS, organizator je GRS Tolmin.  Do 30.5.2008 je bilo potrebno oddati prijave. 
Nihče od članov se na prireditev ni prijavil oz. izkazal interesa. 

                                                                                                                         
- dne 11.6.2008 bo ob 20 uri redni sestanek, ta dan s e bodo članom  društva razdelile tudi pohodne 
        hlače podjetja POHODNIK iz Rete č.  

 
- dne 18.6.2008 je predviden zadnji redni sestanek dr uštva GRS Trži č. Predvidena lokacija sestanka bo 

»pr'Krvin«.  Na sestanku bo prisotnim članom predstavljena alarmna lista   dežurstev v času turistične sezone. 
Seznam bo objavljen tudi na internetni strani. Vsi ki še niste oddali dopustov in datumov za opravl janje 
dežurstva naj le to sporo čijo čim   preje tajniku ali predsedniku društva !!!!!     lahko preko interneta ali tel.:   
matjaz.kos@telemach.net oz. 041/272-603 (lepo prosim za podatke!!!) 

 
       -     Milan Meglič seznani vse člane, da bo v tem mesecu predvidoma do 15 .6. napravljen obračun za obdobje 1.1.-       
              31.5.2008. Obračun bo obsegal izplačilo : dnevnic,  kilometrina, dežurstvo Zelenica, reševalne akcije in ostali             
              stroški ki so bili oddani blagajniku za obračun.  
              Vsi člani  ki še imate kakršen koli račun , ga čim preje dostavite do blagajnika oz. se z njim tel. dogovorite.  

- predsednik društva je člane seznanil z gradivi: 
- pregled zapisnika 17.seje UO GRZS; 
- predlog ki se naslovi na zdravniško komisijo GRZS, da bi se za člane GRS Tržič  cepljenja lahko opravljala v  

matičnih  ZD Tržič. Pridobiti potrebno soglasje komisije. 
- Obravnavana je bil dopis-predlog »doktrina GRZS«, kjer so bili obravnavani členi predloga, dana mnenja članov, ki 

bodo predstavljena na nasledni seji UO GRZSj in    ne sodijo ravno v delo gorskega reševalca bi bilo z doktrino   
članom danih za delo še več nalog, čeprav za njih nismo strokovno usposobljeni  - požari v visokogorju, dogodki 
povezani z električno energijo itd…..;  R: Rožič Slavko 

- Obravnavan dopis pripravnika Belhar Klemena vezan na opravljanje izpita iz prve pomoči.  
Predsednik društva na seji UO seznani prisotne člane in zahteva od zdravniške komisije pismeni odgovor na  
zastavljeno vprašanje. 

            
- predsednik društva seznani prisotne članov zvezi zadnjih dveh reševalnih  : 
- reševanje turista v Dolžanovi soteski; 
- iskalna akcija Ljubelj – Rjava Peč; 

Obe reševalni akciji oz. posredovanja so zaključena v Spin in Spin Info GRS. 
     -      predsednik društva predstavi že izdelan in pripravljen načrt dela v času turistične sezone – dežurstvo v tur. Sezoni.     

- predsednik predstavi pobudo za skupno turo  : 
-  dne 15.6.2008 Bele Vode zbor ob 04.30 uro na Detelj ici – Roma! 
-  predvideni  datum 21.,22,23.24.8. 2008 skupna tura  Bianco Grad ! 

    -       vodnika reševalnega psa iz plazov Kos, Tišler se v času od 29.5- -1.6.2008 udeležila rednega preizkusa in    
            usposabljanja na  Pohorju, poročilo že oddano blagajniku in predsedniku društva. Skupno poročilo pripravi  
            pristojna komisija GRZS; 
    -       po rednem sestanku sledil prevzem opreme v skladišču (čelade, spodnej perilo ); 

 
I. RAZNO: 

 
�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 

 
Sestanek zaključen ob 21.20  uri 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 


