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

 
Številka:  03/      2008- 
Datum:   30.10.2008 
 
                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
rednega sestanka  Društva  GRS Tržič , ki je potekal  dne 29.10.2008  ob 20.00  uri, v sejni sobi društva  
GRS Tržič na PP Tržič..  
 
PRISOTNI  člani : Rožič Slavko-predsednik društva, člani:  Belhar Martin, Frantar  Slavko, Jekovec Dejan,  
Kos Matjaž, Kralj Anton, Kralj Robert, Primoži Janez, Sova Stane,  Štamcar Primož, Vogelnik Vili in Robert 
Vidic – nov pripravnik.     
 
                           Skupaj prisotnih članov postaje 12 članov   
 
DELOVNE TOČKE: 
                                                                                                           

 � Predsednik društva Slavko Rožič pozdravi vse prisotne člane in predstavi dnevni red sestanka z 
delovnimi točkami: 
- udeležba članov društva DGRS Tržič na vaji reševanja iz sedežnice na Krvavcu, ki je potekala dne 

25.10.08. Z naše postaje je bilo  na vaji prisotnih 7 članov društva, predvsem v vlogi markarantov 
oz. opazovalcev. Poročilo in vnos v aktivnost članstva narejena, vnos opravil Štamcar; 
- Robert Kralj,Primožič Janez ,Vogelniki Vili in Rožič Slavko so podali svoje poglede na izvedeno 
vajo, z poročilom, ko pride iz GRZS bo seznanjeno članstvo;   

- Predsednik društva predstavi novega tečajnika-pripravnika društva grs Tržič: Roberta VIDICA, 
člana OA Tržič. Predstavitev novega tečajnika opravi Janez Primožič. Tajnik pripravi vse potrebno 
za obveščanje GRZS, vpis v evidence, alarmno listo, dodelitev novega klicnega znaka,…   

- Predsednik predstavi do sedaj opravljene aktivnosti vezane na izplačilo in poskuse dogovorov z 
upravljalcem smučišča Zelenica vezane na izplačilo nadomestil za že opravljeno delo v času 
zimske turistične sezone naših članov v času dežurstva na smučišču. 
Do tega dne Šmid ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti do članov društva GRS Tržič – izplačilo 
nadomestil, zato imajo člani resne pomisleke glede nadaljevanja dežurstva v tej sezoni, ravno tako 
ni izkazal upravljalec smučišča še nobenega interesa za izvedbo vaje reševanje iz sedežnice, kar 
je tudi eden od pogojev za izdajo obratovalnega dovoljenja smučišča. 
Člani društva podajo svoja mnenja, tudi v tej smer : da v kolikor izplačila ne bo, tudi člani ne bodo 
opravljali več dežurstva po pogodbi z GRS Tržič, temveč kdor bo hotel dežurati, bo z upravljalcem 
sam sklenil individualno  pogodbo in urejal izplačila.  

- Predsednik opozori vse člane, da je potrebno v čim krajšem času seveda kdor še ni : 
          - Poravnati članarino za leto 2008 in 
          - Poravnati še morebitne  obveznosti v zvezi prodanih nalepk podporni član in ostalih še 
neplačanih obveznosti ; 

- GRZS je že pripravil predlog za nabavo opreme za člane GRZS v letu 2009. Društvo bo do konca 
novembra  2008 pripravilo in na GRZS poslalo finančni predlog za leto 2009, vsi člani naj na 
naslednjih sestankih pripravijo predloge za nabavo opreme katero : osebne zaščitne kot tehnične 
opreme (predlogi obutev, …) 

- Izredni zbor reševalcev bo potekal 29.11.08 v Poljčah. Na GRZS prispeli trije predlogi za nove 
predsednike (Žorž, Hartman, Potočnik). Zaenkrat DGRS Tržič zastopajo:Kralj Robert,dr. Iztok 
Tomazin, Štamcar Primož, če je še kdo naj se javi pri predsedniku drištva. 

- V sredo dne 5.11.2008 ob 20 uri predavanje : teorija plazov,snežni prerezi,ocena nevarnosti 
Predavanje vodi Štamcar Primož, predavanje sodi v II.del obnavljalnih izpitov !!                   
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                                                                                                                    R:  Rožič Slavko,                                                                 

 
-      Seznanitev s prispelo pošto : 

 
- skrbnik opreme po rednem sestanku razdeli  v skladišču prispele turne smuči in pse za 20 članov  po predhodno izdelanem 
planu ; 
- predstavi se plan aktivnosti za leto 2009 , ki ga izda GRZS ( društvo bo opravilo: sprejem za zaslužne člane GRZS –
november 2008,  seminar za zveze in organizacijo lavinskega tečaja  2 dni za leto 2009); 
- iz GRZS na postajo prispele 3 nove UKV zveze – Motorola. Zadolžite članov z novimi ob vrnitvi starih UKV zvezami v opravi 
Rožič Primož, ki novemu  članu društva dodelitev   UKV postajo (kaenwoud ) in mu dodeli klicni znak ( Bistrica -31).  

 
I. RAZNO: 

 
�  Drugih obravnavanih oparetivnih zadev na rednem sestanku ni bilo obravnavani. 
           
Sestanek zaključen ob 21.10  uri 
 
                                                                                                Zapisal:  Matjaž KOS       
 
 
Priloga: 

- nov razdelilnik klicnih znakov 
 
POSLANO : 
1 x predsednik društva 
1 x Štamcar Primož 
1 x arhiv društva, tu 
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AKTIVNO ČLANSTVO DRUŠTVA GRS TRŽIČ  - ZA LTO 2009 
BISTRICA 1 Rožič Slavko  načelnik 
BISTRICA 2 Kralj Robert namestnik  
BISTRICA 3 Primožič Janez  inštruktor   
BISTRICA 4 Rožič Primož  zveze  
BISTRICA 5 Kos Matjaž vodnik lavinskega psa  
BISTRICA 6 Meglič Milan inštruktor   
BISTRICA 7 Rožič Sašo   »inštruktor« 
BISTRICA 8 Štamcar Primož   »inštruktor« 
BISTRICA 9 Fležar Matjaž Doktor 
BISTRICA 9 Tomazin Iztok  Doktor 
BISTRICA 10 Anderle Aljaž   Član 
BISTRICA 11 Belhar Martin   Član 
BISTRICA 12 Hostnik Primož   Član 
BISTRICA 13     
BISTRICA 14 Perko Matija  Član 
BISTRICA 15 Jagodic Andreja   Član 
BISTRICA 16 Jekovec Dejan   Član, skrbnik 
BISTRICA * 17 Rožič Peter  *  Zaslužni član 
BISTRICA 18 Smerkolj Matej  Član 
BISTRICA 19 Vogelnik Vili   Član 
BISTRICA 20 Zrim Elemir   Član 
BISTRICA 21 Štamcar Martina   Član 
BISTRICA 22 Meglič Janko   Član 
BISTRICA 23 Žohar Bojan   Član 
BISTRICA 24 Frantar Slavko   Član 
BISTRICA 25 Belhar Klemen  pripravnik 
BISTRICA 26 Sova Stanko   Član 
BISTRICA 27 Premrl Klemen   Pripravnik 
BISTRICA 28 Jerman Janko  Član 
BISTRICA 29 Kralj Anton  inštruktor   
BISTRICA 30 Lovrenčak  Miha pripravnik 
BISTRICA  31 Robert Vidic Tečajnik-pripravnik 
 


