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Z  A  P  I  S  N  I  K         sestanek GRS Trži č 16.01.2008 
 
►  podana informacija o izvedenem dvodnevnem zimskem  tečaju postaje, ki je potekal v dnevih 
11,12.1.2008 na območju Kofc. 
- obravnavane teme: zimske - označevanje plazu, delo na plazu, uporaba lavinskih psov, sondiranje, 
uporaba lavinskih žoln  
  in pa v težkih pogojih glede na slabe vremenske razmere (dež, veter, megla) izvedena in opravljena še 
skupna tura v smeri Velikega vrha-8 članov. 
- Nihče od prisotnih 21 članov na tečaju se ni telesno poškodoval, 
- O poteku zimskega tečaja je bil že sestavljen zapisnik, ki je bil tudi že poslan (je tudi na www.grs-trzic.si)  
  
 
► Pregled postaj Kenwood: 
  do srede 24.1.08 potrebno oddati postaje (Rožič Primožu, na postaji)  
  OPOZORILO:-prinesti je potrebno komplet: postajo + baterijo + antena + polnilec    
  
► 3.2.08 bo na Vršiču skupna vaja reševanje izpod snežnih plazov (v organizaciji Komisije za reševanje iz 
plazov GRZS) 
  poleg vodnikov reševalnih psov se vaje udeležijo še po trije člani iz vsake postaje 
  s strani organizatorja je bilo priporočilo naj se vaje udeležijo reševalci ki niso inštruktorji (inštruktorji so že 
imeli podobno vajo lani) 
  za udeležo na vaji so se javili: Meglič Millan, Belhar Martin in Rožič Primož.  
                 
► OSTALE TEKOČE IN OBRAVNAVANE ZADEVE: 
- pri blagajniku je treba poravnati članarino za leto 2008 (in zamudniki tudi še za leto 2007), ki znaša 5 €,  
 plačajo jo lahko tudi zaslužni člani, ki ob plačilu prejmejo nalepko podpornik 2008; 
- prebran dopis GRZS, ki se nanaša na okvaro postaje SAPOGO - sistem SAPOGO je bil s sklepom GRZS 
ukinjen oz. se ga ne vzdržuje več. 
 Sklep društva: Rožič Peter bo napravo odmontiral in spomladi s poznavalcem preveril kakšna je napaka,  
 če bo šlo za manjšo teh. napako se bo postaja popravila sicer bomo SAPOGO izločili iz  uporabe. 
- društvo GRS Tržič pripravi koledar GRZS za leto 2010; 
- GRZS je objavila interni razpis za delovno mesto vodje pisarne - izbran je bil Dušan POLAJNAR 
- Turno smučarski raly na Zelenico 20.1.2008 v organizacijo grs in AO Tržič zaradi pomanjkanja snega 
odpade, 
  
- s strani predsednice PD Tržič ga. Erne Anderle predlog v zvezi ponovnega organiziranja tekmovanja- 
»kramarjev smuk«. 
 Dokončni sklepi še niso bili sprejeti, je pa imel vsak od prisotnih svoje poglede na to tekmovanje in bili nekje 
mnenja,  
 da je nadaljevanje kramarjevega smuka ravno Rozmanov memorial. 
  
- Na predlog inštruktorja Primožič Janeza  je tajnik pripravil obrazec za reševanje na smučišču Zelenica.  
 Obrazci se nahajajo v pisarni društva in v reš.nahrbnikih na Zelenici,  
 kdor bo imel na smučišču v času dežurstva posredovanje naj izpolni tudi ta obrazec (ki je le za evidenco-
arhiv naše postaje) 
 in ga ob prvi priliki odda tajniku oz. načelniku 
- zavarovanje članstva pri Triglavu se za vse aktivne člane društva dne 18.1.2008 obnovi, za zaslužne člane 
pa proti doplačilu – kdor želi skleniti zavarovanje za slučaj poškodbe. 
- Na koncu še ogled DVDja- reševanje iz ledenih slapov 
 in slike iz zimskega tečaja Kofce 2008.   
                                                                              

  Zapisnikar:  Matjaž KOS 


