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Z  A  P  I  S  N  I  K         sestanek GRS – postaje Trži č ,  12.12.2007 
  
DELOVNE TOČKE , RAZPRAVE   in RAZNO : 
  
►  Rožič Slavko predsednik društva pozdravi vse prisotne člane.  
Na sestanek prideta tudi dva predstavnika agrarne skupnosti,  
ki se z vodstvom društva dogovorita za skupen sestanek in predstavitev svojih pogledov, mnenj v zvezi 
koče GRS na Šiji . 
Sklep: 
- sestanek bo potekal v pisarni društva v četrtek 20.12.2007 z pričetkom ob 19 uri.  
    Društvo GRS Tržič bodo zastopali. Rožič Slavko, Kralj Anton, Kavar Janez.  
- Naročilo in opozorilo predsednika društva vsem članom, da se do sestanka,  
kjer se bo zadeva obravnavala vzdržimo kakršnega koli komentiranja in podajanja svojih mnenj na to temo  
         
 
►  načelnik seznani članstvo, da je v nedeljo 9.12.07 preminul naš zaslužni član Joža Januš . 
Pogreb pokojnika bo v Križah, 14.12.07- petek ob 15 uri. Vsi ki gredo na pogreb oblečeni v Nove anorake 
GRS (rdeči goretex) 
Zbor v Križah ob 14.30 uri.  
  
► načelnik seznani prisotne člane, da sta člana društva ROŽIČ Peter in ROŽI Č Janez   
izrazila osebno željo, da s 1.1.2008 postaneta zaslužna člana društva. 
 
► Predsednik društva opozori komisijo za pregled opreme , da dne 12.12.07 le ta ni opravila svojega dela,  
ker skrbnik opreme Smerkolj ni bil dosegljiv in ni sporočil oz. obvestil članov komisije o njegovi zadržanosti,  
kljub temu, da je zagotovil, da bo komisjo sam obvestil . 
Sklep: 
- komisija se bo ponovno sestavila in opravila pregled skladišča in  opreme v četrtek dne 20.12.2007 ob 17 
uri . 
- Kos pa se v zvezi stare odpisane preme dogovri z komandirjem PP, da bi se oprema spravila na podstreho 
na PP; 
  
 
       
 ► OSTALE TEKOČE IN OBRAVNAVANE ZADEVE: 
  
- blagajnik društva Milan Meglič seznani prisotne, da so bila  dne 12.12.2007 izvršena izplačila za opravljene 
aktivnosti-dnevnice, kilometrina,akcije itd...                                              .  
Ponovno pa je opozoril na« rak rano«, da morajo vsi vodje akcij, vsi vodje zavarovanj na prireditvah v roku 5 
dni oddati poročila predsedniku društva ,za akcijo GRS pa tajniku (lahko pa se poročilo pusti tudi na policiji) v 
nasprotnem primeru akcija oz. aktivnost ne bo vnesene v SPIN in ne bo izplačana ;  
- predsednik pove, da smo edina postaja v GRZS, ki je že oddala fotografije za nove izkaznice ,  
 tako da bi bile lahko podeljene že na občnem zboru društva – ki bo v začetuku leta 2008; 
- za prevoz zaslužnih članov na zadnji sestanek – zaključek leta 2007 ki bo potekal  pr' Špan  dne 19.12.07  
se javi Žohar Bojan.  
 Na sestanku – včerji bodo podeljeni koledarji ki ga prejme vsak član društva in CD-ji iz 70 letnice društva, ki 
ga pripravi Štamcar;  
- pri blagajniku se lahko dvignejo nalepke podpornik 2008 , cena nalepke 5 €, 
- blagajnik tudi opozori, da še nekaj članov društva ni oddalo denarja od prodanih nalepk podpornik 2007 ,  
 zato naj člani ki so bili prebrani na sestanku le to storijo čim preje pri blagajniku; 
- Lovren čak Miha  je zadolžen za izložbo v atriju ob čine . Vsi člani mu lahko dostavijo foto gradivo; 



- Dana tudi informacija, da bo tajnišvo na GRZS zaradi odpovedi-prenehanje delovnega razmerja zapustila 
dolgoletna delavka  Vilar Brigita,  
 ki je svoje delo opravljala odgovorno in kvaliletno;  
- Po zaključku sestanka sledila še predstavitev in praktični prikaz uporabe dobavljene nove opreme v društvo 
- ABS nahrbtnik , ki ga je nabavila komisija GRZS.    
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