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

Številka:  03/2008 
Datum:   24.4.2008 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 23.4.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi, v 
prostorih PP Tržič. 
 
PRISOTNI člani : Rožič Slavko, Kralj Anton,Kralj Robert,  Sova Stane,Vogelnik Vili, Jerman Janko, 
Perko Matija, Rožič Sašo,  Kos Matjaž, Meglič Milan, Meglič Janko, Zrim Elemir, Frantar Slavko, 
Štamcar Primož, Jagodic Andreja.    
PRISOTNI zaslužni člani : Kavčič Franci, Rožič Perter. 
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 15 članov  * 2 zaslužna člana 
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
�  predsednik seznani prisotne člane, da bo Dgrs Tržič v tej sezoni nabavilo za vse člane pohodne  
     hlače-letne. 
     Na sestanku se je predstavil ponudnik  - podjetje GORNIK  iz območja Škofje Loke-Reteč. 
     Po predstavitvi dani artikli med članstvo. 
     Sklep: 
    -     po mnenju članstva se gre pri omenjenem podjetju v izdelavo pohodnih plezalnih     hlač                    
           – »PEKEL«, le te so namenjene tako alpinizmu kot gorništvu, dodatno se bo izdelal žep za  
          mobilni  telefon, ostale želje na dodelavo hlačah bo vsak član povedan na pomerjanju. Šlo se bo  
          tudi v  nabavo  pohodne majice za vsakega člana ( eno stestira Janč i).  

- cena hlač predvidena 120,00 €, rabat na hlače -20 %,    
- društvo seznanja člane, da hlače lahko naročijo tudi ožji družinski člani – plačniki sami ob 

prevzemu hlač – direktno firmi (rok za izdelavo okvirni datum 1.6.2008), izdelajo se moški in 
ženski kroji;  

- pomerjanje hla č  bo potekalo na PP Trži č le v sredo 7.5.2008 ob 20.00 uri, kasnejših naro čil 
in dodatkov ne bo mogo če !!! 

- ostale informacije se dobijo pri predsedniku društv a,  
        
                                                                                                                    R: Rožič Slavko                                                                         
    
� članstvo se seznani z našim posredovanjem 19.4.2008, ko je na Reco Kranj prišlo do sprožitve alarma  
    v koči na šiji ( sapogo ).  
    Ukrepi: 

- zadeva se zabeleži le v zapisniku; 
- ugotovleno, da je bil tega dne v GRS na koči na Šiji janez Lončar, ki pa je ob vklopu UKV postaje 

prišlo do vklopa signala (sapogo), ki je zaradi okvare že odmontiran, ni pa še narejena preureditev 
na UKV zvezi; 

- dokler le to ne bo narejeno velja za vse uporabnike  koče, da se ob vklopu Ukv postaje 
preveri na Rco Kranj 112 morebitni vklop alarma. Na vodilo velja do preklica ! 

- med članstvom tudi »debata« v zvezi ureditve statusa GRS koče na Šiji, le te je še vedno lastnik 
MORS, da se v ponovno preveritev na MORS dopis ki je prispel iz pašne skupnosti in pravno 
mnenje  ki ga da MORS vezano na zemljošče, kjer objekt stoji.   R: Perko Matija 
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- v  zvezi koriščenja koče na Šiji je že izdelan obrazec ki je na voljo na strani GRS Tržič,  
  

                                                                                                                         R:  Štamcar Primož,  
                                                                                                                          Rožič Slavc 
                     

� Predsednik društva seznani prisotne člane, da je dne 21.4.2008 v Poljčah potekal zbor  
    reševalcev. Zastopniki – delegati ki so  predstavljali  društvo GRS Tržič na zboru reševalcev 
    so:  Rožič Slavko, Štamcar Primož, Jerman Janko, Kralj Anton, Rožič Joža,  
    Poročanje : 

- pisno poročilo o zboru reševalcev že objavljeno na strani GRS Tržič,  
- GRS Ljubljana na zboru predstavi svoja stališča in poglede na neudeležbo na lavinskih tečajih, 
- GRS Kamnik na zboru predstavi svoje – že stare in večkrat »premlete« poglede na helikoptersko 

reševanje in na pomisleke glede že izvedenega 80 urnega tečaja prve pomoči- sporen, da potrdila 
razen v GRS drugje nikjer ne veljajo, čeprav je GRZS zatrjeval da bo zadevo že pred časom uredil 
v sodelovanju z min. Za zdravstvo; 

- GRS Tržič za sodelovanje z letalsko enoto policije prevzame priznanje,  
- Razgala tudi v zvezi sklenjenega zavarovanja ki ga je z zavarovalnico Triglav za članstvo sklenila 

GRZS. Mnenje članov, če bi GRZS po ponudbah sklenilo takšno zavarovanje kot ga ima naše 
društvo (24 urno zavarovanje ne glede kje se ti nesreča zgodi)  do teh problemov in težav nebi 
prihajalo, 

                                                                                                                              R:Rožič Slavko    
 
�  v zvezi dežurstva članov  v sisoki turistični sezini  julij-avgust so bili sprejeti naslednji sklepi: 
    -     prebere se osnutek dopisa predsednika iz katerega je poudarjeno dabodo dežurajo vsi aktivni  
          člani, reševalci letalci se sami odločijo za dežurstvo,  

- tajnik že pripravil seznam, v katerega se vpišejo vsi aktivni člani, na podlagi seznama se bo  
izdelal tudi spisek,  

- naloge dežurnega – vodje  : po klicu oceni situacijo, sklice zadostno število reševalcev za 
posredovanje, poveže se z ekipo za reševanje v gorah na Brniku, ter izvede intervencijo, 
poročanje na Reco Kranj in sestavi poročilo po predpisanejm obrazcu, ki se odda na Pp Tržič za 
Kosa, zaradi vnosa podatkov v SPIN GRS-kjer se nesreče beležijo in vodijo za kasnejšo obdelavo;  

- dežurstvo bo trajalo 24 ur (menjave med vodji opoldan v pisarni društva, kjer se preda tudi dežurni  
telefon, ki se bo nabavil za dežurstvo in že vnešenimi tel. Številkami članov, dež. Ekipe na brniku, 
ZD Tržič, PP Tržič, Reco Kranj  in prevzame spisek, predaja vozila, morebitne poškodbe 
opreme....) – predlog; 

- za dežurstvo se bo izdelal opomnik ! 
 
                                                                                                                           R: Rožič Slavko   
 

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

 
       •      Kralj Anton predstavi foto material in novitete iz zbora reševalcev-inštruktorjev,     

•      Vogelnik Vili pripravi ideje za koledar GRS Tržič za leto 2009, 2010 , pomoč z foto materialom mu nudijo vsi naši  
       člani; 

        •     v sredo 30.4.2008 rednega sestanka NE BO !!! 
              v sredo 7.5.2008  bo izvedena popoldanska vaja članstva društva s pri četkom ob 16 uri. Lokacija vaje bo  
              Dolžanova soteska  – parkirni prostor  pri obeležju  – sporo čen bo tudi  po SMS – telefonskem  

sporo čilu    
               Vaja šteje med aktivnosti za obnavljalne izpite člana. 
                                                                                                                                                          R: Rožič Slavc, 
                                                                                                                                                                    
        •     gre se v navabo motorne žage in novega lisičjega repa, po predloženem in predstavljenem  predračunu ; 
               
      •     Štamcar Primož predstavi prisotnim članom koledar prihajajočih prireditev, ki so navedeni v koledarju GRZS;   

        •     predsednik društva pove, da je GRZS pripravil za naše društvo  seznam opravljenih reševanj v letu 2007. 
              Seznam se nahaja v mapi – aktivnost članstva in se nahaja v pisarni društva, kjer si ga lahko vsakdo ogleda 
              In se z poročilom seznani. Gre za GRS akcije, vodja teh aktivnosti in GRS akcije v drugih postajah. 
      •     v zvezi nudenja pomoči organizatorju Tek na Dobrčo – bo društvo zagotovil 4 reševalce.  Interesenti  
            se prijavijo pri predsedniku ruštva. Na UE že oddan pismen dokument o naši prisotnosti R. Rožič Slavko 
                      

       •     Zbirajo se prijave za  tekmovanje dne 27.4.2008 – 38. INT. Valentin cletscherlauf Kotschach mauten 
             - vozilo lastno, po predložitvi poročila o aktivnosti se izpčala nadomestilo;               
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III. RAZNO: 
 
 

�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           

 
Sestanek zaključen ob 22.00  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  


