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Številka:  03/2008 
Datum:   13.3.2008 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 12.3.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi, v 
prostorih PP Tržič. 
 
PRISOTNI člani odbora  : Rožič Slavko, Kralj Anton, Kralj Robert, Perko Matija, Sova Stane, 
Vogelnik Vili, Žohar Bojan, Rožič Sašo,  Kos Matjaž,  Meglič Janko, Zrim Elemir, Jekovec Dejan, 
Frantar Slavko, Štamcar Primož, Zajc Luka, Jagodic Andreja, Premrl Klemen.    
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 17 članov  
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
�  predsednik seznani prisotne člane, da je UO društva GRS Tržič na svojem zadnjem sestanku 
dne  5.3.2008 potrdil predlog delitve turne smučarske opreme , ki jo bo nabavila komisija GrzS. 
Seznam  naročene opreme (dolžina smuči, okovje, pancerji) je priloga zapisniku in se hrani v 
arhivu na PP.   
 
� Štamcar Primož prikaže nov program, ki ga  je izdelal za potrebe dela  društva GRS Tržič in se 
ga že   
     uporablja :  

- za potrebe skladišča in  
- za tajniške zadeve. 

 
 V novih evidencah bo boljši razvid opreme, stare,odpisane opreme, kolektivne zadolžitve, 
 v evidencah  za  potrebe tajništva pa bo razvidna evidenca aktivnosti društva, posameznega 
člana, udeležba na akcijah, drugih posredovanjih, zavarovanjih na prireditvah. 
 
    V evidenco so se že vnesli podatki aktivnosti  članov od 1.1.2008 naprej, za vnos podatkov  
bodo skrbeli :  Rožič Slavko, Kos Matjaž in Štamcar Primož 
    OPOZORILO VSEM ČLANOM : 
    Vsak član društva oz. vodja skupine ki bo opravil dolo čeno aktivnost (predavanje, 
udeležba na zavarovanjih,  ob udeležbi skupini,kjer  bo udeleženih  ve č reševalcev in je 
dolo čen tudi  vodja skupine pa  mora le ta ) mora izpoln iti obrazec ki se nahaja v pisarni 
društva na mizi 
    in ga oddati na prvem rednem sestanku, da se bo  lahko zadeva vnesla.  
    1 x mese čno (5 v mesecu) se bo izvedlo printanje aktivnosti,  ki se  hrani na društvu. Za  
    nazaj  se vnosa aktivnosti člana ne bo opravljalo  ! 
                                                                                                                         R:  Štamcar Primož, 
Kos, 

                                                                                                                          Rožič Slavc  
 
                     
� Predsednik društva seznani prisotne člane, da je Grzs sestavila spisek članstva – ekipe  

za sanacijo na Korziki.  Z naše postaje gresta člana Kralj Robert in Rožič Sašo, rezerva  
na spisku Štamcar Primož 

              Opozorilo:  vsi trije imajo v ponedeljek 17.3.08 sk upni sestanek na sedežu Grzs v  
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                                  Kranju s pri četkom ob 19.30 uri.    
                                                                                                                              R:Rožič Slavko   
  

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

� Predsednik pove, da se je v Avstriji  možno za ceno 22 € zavarovati za primer nesreče, reševanja, rizični športi 
in ob sklenitvi velja tudi za družinske člane. Vsi interesenti se vpišejo v seznam, dodatne informacije in način 
plačila se dobijo pri predsedniku društva.     
Štamcar Primož bo pripravil skupni  seznam, ki ga posreduje v RA, denar po 22 € se bo pobiral na društvu in 
se bo nato dostavil v RA. 

•      v zvezi Tabora : Durmitor  bil dan datum : odhod  26. april (prvomajski prazniki), pripravita ;Meglič Milan, Vigl,   
        predstavijo se  tudi slike in časovni plan izleta.  Časovni plan izleta bo objavljen na internetni strani grs Tržič, 
pripravi  
        pa ga Štamcar Primož.   
        in v zvezi  Turnega smuka z Monte Rrose  - čas izvedbe predviden 28, 29/3.2007; 
       Za vse informacije se obračate na predsednika društva, Meglič Milan, Vogelnik. 

        •      v sredo 2.4.2008  bo izvedena opoldanska vaja članstva društva s pri četkom ob 16 uri. Lokacija vaje 
bo  
               sporo čena in dolo čena na enem nasledjih sestankov.   !!! 
               v sredo 19.3.2008 ob 20 uri sestanka NE bo, bo pa v po poldanskem času na postaji PP – dvoriš če 
potekala  
               popoldanska vaja. Čas izvedbe bo članom sporo čen naknadno – po tel. sms-u oz. po pozivnikih.  
        •     v zvezi smučišča Zelenica člani  povedo, da se še vedno in redno opravlja, problem je le z opremo (sanitetni 
material 
              Katere upravljalec smučišča ni zagotovil v zadostni količini, problem so  –več kot 30 let stare-delno že 
razpadajoče  
              Kanadke, prostor za hrambo sanitetnega materialna in prostor za  ponesrečenca…), poleg tega se ponovno 
pojavlja 
              neredno izplačevanje denarnih nadomestil za  dežurstva na Zelenici  po pogodbi.   
              Sklep: 
              - tajnik društva pripravi in sestavi dopis ki bo posredovan upravljalcu smučišča v obliki predloga oz. pobude. 
      •     predsednik še pove, da se je skupaj s SOVA Staneton  udeležil rednega občnega zbora  PD Križe, na občni 
zbor  
            GRS Škofja Loka , ki bo potekal dne 13.3.08 pa gre lahko še kakšen član.  

        •     predsednik tudi pove, da so bila dne 12.3.2008 na Grzs dostavljena zahtevana  zdravniška potrdila 20 kom. in  
              potrdila za modul A in C  - 3 x za udeležence sanacije na Korziki. 
              Iz pridobljenega  seznama na Grzs je bilo tudi ugotovljeno, da nekateri člani potrdil še niso dostavili oz. oddali  
              Predsedniku društva, ali pa zdravniških pregledov še niso opravili. 
              Le to bo opravljeno v čimkrajšem možnem času. 
              Poleg tega se je prisotne člane seznanilo z NAVODILOM O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH GORSKIH 
REŠEVALCEV, 
              Iz katerega je razvidna veljavnost potrdil in zdravniških  pregledov    ( 5, 3, 2 in nad 60 let – 1 leto), 
      •     v ponedeljek 17.3.08 bo na sedežu GRZS potekala seja UO , na seji se bodo podelile tudi nove GRS izkaznice 
            Članov, saj so na GRZS prišle končno tudi nalepke. 
            Izkaznice prevzame na seji predsednik društva.     

 
 

III. RAZNO: 
 

�  Drugih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           
Sestanek zaključen ob 21.00  uri 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    


