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Številka:  03/2008 
Datum:   15.2.2008 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 13.2.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi, v 
prostorih PP Tržič. 
 
PRISOTNI člani  : Rožič Slavko, Kralj Anton, Jerman Janko,Frantar Slavko, Kos Matjaž, Meglič 
Milan,Meglič Janko,  Zrim Elemir,   Jekovec Dejan, Štamcar Primož, Zajc Luka. Jagodic Andreja, 
Smerkolj Matej,  Rožič  Sašo, Premrl Klemen.   
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 15 članov  
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
� Predsednik društva Slavko ROŽIČ pozdravi vse  prisotne člane in jih seznani, da je ekipa GRS, 

ki je bila prisotna na zavarovanju Trim pohoda na Kriško goro delo opravila, za kar se  članom 
GRS  PD Križe zahvaljuje. Ravno tako je vodja ekipe Matija Perko izdelal poročilo o dežurstvo 
na Kriški gori z dne 27.1.2008, ki je priloga temu zapisniku.  

                                                                                                           
�  Predsednik društva prisotne člane (informacija bila dana tudi že na spletno stran DGRS Tržič) 
seznani z načinom in potekom obnavljalnih izpitov v DGRS Tržič ki so predvideni v letu 2008. Izpiti 
bodo potekali in zajemajo  naslednja področja našega dela: 
                - opravljajo jih vsi člani  našega društva 
                - vodje so inštruktorji GRS s potrjenim statusom 
                - datumi in kraji vaj bodo sporočeni naknadno, vodi se seznam –lista prisotnosti na   
                  vajah, 

- Tehnik: zimska,letna tematika, reševanje iz sedežnice, dreves, 
- opravljen 80 uri tečaj iz PP, oz. seminar v Poljčah, 
- modul A,C, 
- veljavno zdravniško spričevalo, 
- letni del se bo izvajal v manjših skupinah (popoldanske vaje), čas predvidoma junij; 
- zimski del: tečaj Obervalder, decembra popoldanske vaje-zimska tematika , ki bo 

obsegal tudi pisni del testa 
- reševanje iz dreves: rok april 2008 – popoldanska vaja, 
- reševanje iz sedežnice: rok september-popoldanska vaja 
- modul A(helikopter) se ne bo izvajal, lahko pa se člani udeležijo vaje pri drugi postaji 

oz. društvu, 
     Za vse ostale informacije se obračate na predsednika društva GRS Tržič. 
 
 
�  

Dežurstvo na Zelenici se opravlja,  
bila dana kratka obrazlaga v zvezi opravljenega nadzora, ki ga je imela dežurna ekipa dne 
9.2.08 in ga je opravil republiški inšpektor za žičnice.  
 
Vsak reševalec, ki bo na smučišču obravnaval nesrečo, izpolni zapisnik in ga skupaj s kopijo 
zapisnika nadzornika smučišča ob sredah dostavi na sestanek, ker društvo GRS beleži in vodi 
tudi evidenco teh nesreč (zaenkrat za lastno evidenco). 
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                                                                                                                           R: tajik Kos M. 
 
 
                     

����  Društvo na rednem sestanku sprejme SKLEP:  
- letna članarina na člana znaša 5 €, plača jo vsak član, poravna pa se pri blagajniku, 
- v zvezi kopij zdravniškega potrdila pa so člani mnejna, da se ta potrdila do 

nadaljnega hranijo v arhivu društva GRS Tržič saj smo mnenja, da gre za osebne 
podatke ki ne smejo biti dostopni vsakomur, v kolikor pa bo GRZS izkazala zakonski 
interes do teh potrdil, se jim bo dostavila kopija teh potrdil. 

                                                                                                                              R:Rožič Slavko   
  
 
 

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

� predsednik društva seznani prisotne člane z vsebino zapisnika PZS ( komisije za gorsko reševanje pri PZS. 
Člani se vzdržali kakšnega koli komentarja, saj so bili enotnega mnejna, da je bilo o tem povedanega že 
zadosti in je kakršen koli komentar brezpredmeten. Kdor želi prebrati vsebino – zapisnik se nahaja na društvu 
GRS Tržič (fascikl med sprejeto pošto) 

� Rožič Sašo dobi novo postajo UKV-motorola, stara postaja Kenwood se vrne in se z njo zadolži pripravnika 
Premrl Klemena , ki dobi tudi nov pozivni znak Bistrica 54; 

� Dne 24.2.08 GRS Radovljica  vabi na občni zbor društva. Intersenti se prijavijo pri predsedniku društva; 
� Tabor – Durrmitor, trajal bo predvidoma 5 dni, okvirna cena 250 €, na naslednjem sestanku  se   predstavijo še  

diapozitivi, prijave sprejema predsednik društva, kot tudi za turni smuk iz Monte Rose 
� Ravno tako se predlaga, da bi se za skrbnika opreme ki vodi in ureja skladišče GRS Tržič, uporabila 

računalniška evidenca. Štamcar Primož izdela program po katerem se bo evidenca vodila in urejala.   
 
 

III. RAZNO: 
 
 

�  Drugih operativnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavanih. 
           

 
Sestanek zaključen ob 21.15  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 


