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

 
 
Številka:  03/2008 
Datum:   7.2.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 6.2.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi, v prostorih 
PP Tržič. 
 
PRISOTNI člani  : Perko Matija, Kralj Robert, Kralj Anton, Sova Stane, Jerman Janko,Frantar Slavko, 
Kos Matjaž, Meglič Milan, Zrim Elemir, Anderle Aljaž,  Jekovec Dejan, Štamcar Primož, Belhar Martin, 
Berlar Klemen, Jagodic Andreja, Smerkolj Matej,  Rožič  Sašo, Premrl Klemen,  in pridruženi  član - 
vodnik reš. psa  Tišler Miran. 
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 19 članov  
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
� Član društva Perko Matija seznani prisotne člane, da načelnika Rožič Slavkota ta dan na redni 

sestanek ne bo zaradi odsotnosti, zato bo namestnik predsednika društva Robert Kralj vodil redni 
sestanek. 

                                                                                                           
� Kralj Robert seznani prisotne s prejetim  zapisnikom 15. seje Upravnega odbora GRZS, ki je potekala 

dne 28.1.08 v Kranju in se nanaša na naslednjo obravnavo zadev: 
 

- na GRZS se dostavi seznam zdravnikov, ki imajo dostop do evidenc Spin in Spin info 
grs; 

- dana informacija, da Bigita Viler-tajnica  prekine delovno razmerje 15.2.08, 
- zaposlitev g.Polajnar Dušarna v pisani GRZS, 
- prebrana so bila kratka poročila o izvajanju nalog komisije GRZS, ki so razvidna iz 

zapisnika  in so jih podali Nadvešnik, Smolej, Pogačar Eva,  
- iz poročila predstavljen finančni plan GRZS za leto 2008-sredstva Fiho, Urszr, 
- iz zapisnika razvidno, da bo nova izkaznica člana GRZS za vse enotna, v bazi podatkov 

bodo na voljo vsi podatki o licencah. Izkaznico dobijo : člani z in brez licence, starejši 
člani ki niso več aktivni, pripravniki, pogoj pa je plačana članarina društvom in postajam. 
V izdelavo gre prvih 150 izkaznic, (za GRS Tržič, Jesenice, Bohinj, Rateče), ki so v 
PREDPISANEM ROKU poslali na GRZS sezname in CD-je z digitalnimi fotografijami ; 

- Priprave na zbor reševalcev  ki je planiran za 21.4.08,  
- Informacija predlog za priznanja CZ, med dobitniki Anton Kralj; 
- Dana informacija v zvezi izdaje koledarjev, naša postaja kandidira za leto 2010 skupaj z 

GRS Prevalje, 
- Reševanje iz sedežnic,  seznanitev z gradivom iz zapisnika, 
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�  

Dežurstvo na Zelenici. Po sredstvih javnega obveščanja bilo dne 6.2.08 dana obvestilo, da bo 7.2.08 
smučišče pričelo z rednim obratovanjem.  
Dežurne ekipe dežurajo po izdelanem seznamu. Zamenjavo si uredi vsak član sam. Potrditev te 
informacije preveri pri upravljancu in jo kasneje potrdi načelnik postaje in jo po tel. Sporočilu 
posreduje članom. 
 
                                                                                                                           R: Rožič Slavko       . 
                     

  
 
 

II. OBRAVNAVA dopisov ( poslani predhodno tudi po elektronski pošti): 
 
 
 

• Sobota, nedelja bo potekal Fulov pohod Šija-Javornik.  
Sklep: 
- za prevoz se da na razpolago in  uporabi vozilo GRS Tržič, ki ga vozi Martin Belhar.  

• Belhar Klemen opozi na probleme v zvezi izvedbe seminarja –zimskega tečaja iz tehnike reševanja za pripravnike, ki je 
potekal dne 1.2./2.08 na Okrešlju.  
Klemen pove, da se dne 1.2.08 tečaja zaradi službene zadržanosti ni mogel udeležiti, o čemer je predhodno sam obvestil in 
kontaktiral z Nadvešnik Radotom. Klemen pa je potrdil udeležbo na tečaju za dne 2.2.08. Kasneje se je izkazalo, da je tečaj 
na Okrešlju bil izveden, vendar le 1.2.08, dočim je dne 2.2.08 odpadel. 
Sklep: 
Z zadevo se seznani načalnika postaje, ki kontaktira z odgovornimi  osebami v zvezi takih problemov , ugotovitve se      
članstvu posredujejo na enem naslednjenih rednih sestankov, 
 Sklep in posredovano informacijo načelniku postaje  posreduje Robert Kralj. 

�     po rednem sestanku se razdelijo  UKV postaje, ki so bile pregledane in so v skladišču.  
�     tajnik društva oba overovatelja zapisnika seznani s sestavljenih zapisnikom in le tega tudi podpišejo. En izvod zapisnika se   
      dostavi skupaj z dopisom za sprejetega novega člana na tajništvo GRZS;     
�   Klemen PREMRL se sam dogovori z Volegnik Vilijem za digitalno sliko, ki se kasneje dostavi na tajništvo GRZS zaradi  
    izdelave izkaznice.  

 
 
 
 
 

III. RAZNO: 
 
 

�  Drugih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavanih. 
           

 
Sestanek zaključen ob 20.45  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
 
 
 
  


