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Številka:  03/2008 
Datum:   26.3.2008 
 
 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 26.3.2008  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, Jerman Janko, Žohar Bojan, Rožič Sašo,  Kos Matjaž, Meglič Milan, Meglič Janko, 
Zrim Elemir, Frantar Slavko, Štamcar Primož, Lovrenčak Miha, Jagodic Andreja, Premrl Klemen.    
 
 
                            Skupaj prisotnih članov postaje 18 članov  
 
 

I. DELOVNE TOČKE:  
 
                                                                                                           
�  predsednik seznani prisotne člane, da planirana tura – Monte Rosa, ki je bila planirana  zaradi  
    vremenskih razmer  ( nevarnost snežnih plazov ki je med 3-4 stopnjo ) odpade in je preložen za 
vsaj  
    za 14 dni. Točen datum bo sporočen na enem naslednjih sestankov.       
                                                                                                                    R: Rožič Slavko                                                                         
 
� Štamcar Primož pove, da bo v soboto dne 5.4.2008 izveden vsakoletni »Marčijev« - turno  
    Smučarski pohod . 
    Točen čas odhoda za vse zainteresirane bo sporočen na naslednjem sestanku, zbor pa bo  
     Pred lokalom Roma v Bistrici pri Tržiču.    
                                                                                                                         R:  Štamcar Primož,  

                                                                                                                         Rožič Slavc 
                     

� Predsednik društva seznani prisotne člane, da  morajo vsi tisti ki še niso opravili zdravniških 
    Pregledov v ZD Tržič-ordinaciji dr. Tomazin Iztoka le te opraviti. Rok je 14 dni. Preglede 
    morajo opraviti vsi aktivni reševalci, kar je t udi eden od pogojev za pridobitev licence  
    aktivnega reševalca, potrdila se obvezno  dosta vijo predsedniku društva.    
                                                                                                                              R:Rožič Slavko   
  
 
 

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

 
       •  V zvezi  zavarovanja  za primer nesreče, reševanja, rizični športi je Štamcar Primož v RA že poslal seznam 
članov, ki    
          bodo na dom prejeli položnico, ki jo je potrebno plačati na pošti ali banki.  
          Člani naj bi položnice prejeli na dom predvidoma v tem ali naslednjem tednu. 

•      v zvezi Tabora : Durmitor  - so se vsi  zainteresirani člani že prijavili oz. potrdili svojo udeležbo. Zaenkrat na 
seznamu  
       Za turo v Črno Goro vpisanih 6 članov našega društva .   
       Za vse informacije se obračate na: predsednika društva, Meglič Milan, Vogelnik, Štamcar Primož 

        •      v sredo 2.4.2008  bo izvedena po pol danska vaja članstva društva s pri četkom ob 16 uri. Lokacija vaje 
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bo  
               sporo čena  po SMS – telefonskem sporo čilu   !!!     
               Vaja šteje med aktivnosti za obnavljalne izpite člana. 
                                                                                                                                                          R: Rožič Slavc, 
                                                                                                                                                               Primožič Janez 
               
        •     v zvezi smučišča Zelenica predsednik pove,  da je bil od upravljalca seznanjen, da smučišče ponovno prične z 
rednim  
               obratovanjem dne 27.3.2008..   
              V zvezi sklepa, so se upravljalcu že dne 21.3.2008 poslale naše pobude in predlogi za obnovitev in  dokup  
               Reševalne opreme za smučišče. 
               
      •     predsednik še pove,  da se člani, ki še niso opravili 80 urnega tečaja iz prve pomoči lahko dne 12 in 13.4.08 
            Udeležijo obnavljalnega siminarja iz prve pomoči. Vsi zainteresirani se lahko vpišejo v seznam, ki se bo  
            Posredoval v tajništvo GRZS. Z naše postaje zaenkrat prijavljenih 7 članov 
            V zvezi prve pomoči dana obrazložitev, da je obvezen za aktivne člane 80 urni tečaj, ki ga  bo na vsaki dve leti 
            Obnavljal z obnavljalnim seminarjem ki ga bo organizirala GRZS izvajalec pa bo komisija za medicino.      

        •     predsednik društva in Perko Matija seznanita prisotne člane z obvestilom iz policijske uprave v Kranju – 
skupnih 
              Služb, da bo po vsej verjetnosti   v kratkem prišlo do posredovanja  aneksa k pogodbi za najem prostorov  
društva  
               GRS,  kjer se bo najem prostorov  mesečno zaračunaval. 
              Cena in ostale podrobnosti bodo znane ob sprejemu  aneksa k že podpisani pogodbi in se bo seznanilo 
članstvo.  
      •     med člani je bila dana tudi pobuda v razmislek v zvezi smiselnosti  postavljenih tabel »obveščevalne točke 
GRS« na 
            Planinskih postojankah in drugih objektih  
            Zadeva se bo spremljala ob morebitnem tehtnem razlogu za odstranitev obvestilne table » obveščevalna 
točka« 
            Se bo sprejel poseben  sklep z obrazložitvijo. 
            Zaenkrat se zadeva le evidentira v zapisniku sestanka društva. 

       •     v zvezi tekmovanja »spust iz Raduhe« zaradi  novo zapadlega snega oz. vremenskih razmer odpade,  datum  
             bo sporočen naknandno. 
 
             Preizkus oz. izpiti za lavinske pse bodo izvedeni v dneh 29, 30.3.2008 na območju Okrešlja-  Zn našega 
društva 
             gresta na tečaj Kos, Tišler.  
       •    predsednik in Štamcar Primož  seznanita prisotne člane z kratkimi povzetki iz zadnjega zapisnika UO GRZS,  

 
III. RAZNO: 

 
 

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

 
Sestanek zaključen ob 21.10  uri 
 
 
 
 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
  
 
 
 
                                  
 POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
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1 x arhiv društva, tu 
    
 
 
 
 
  
 


