
TAJNIŠKO POROČILO 

 Na začetku vse navzoče prav lepo pozdravljam. 

V preteklem letu smo imeli 5 redih sej upravnega odbora, na 4 seje pa je bil vabljen 

tudi nadzorni odbor vse seje pa so bile dobro obiskane. Na sejah smo se dogovarjali o 

izpolnitvi nalog iz delovnega plana, glavna beseda vsake seje je tudi naš velik projekt 

gradnja gasilnega doma, reševali pošto, ter razne druge zadeve, ki so se pojavljale ob 

delu.  Za vsako sejo pa je bil napisan tudi zapisnik, vsi zapisniki so arhivirani v 

prostorih društva.  Na razne  posvete pa so se sestajali ožji funkcionarji odbora, o 

katerih se poseben zapisnik ni pisal.  

Vsa prispela in oddana pošta je vpisana v delovodnik, ki je za leto 2013 zaključen z 

zaporedno številko 48, vsa pošta pa je kronološko vložena tudi v arhiv društva. 

Naša struktura članstva šteje: 

- 10 pionirjev, 

- 24 mladincev, 

- 56 članic, 

- 18 veteranov, 

- 3 častni člani, 

- 54 operativcev 

- 47 ostali člani. 

V naše društvo so v letu 2013 vstopili trije novi člani to so: Per Stane, Medvešek 

Smrkolj Jan in Mihelič Naglič Jan, tako da naše društvo trenutno šteje 212 članov. 

19 naših članov je opravilo tečaj za gasilca to so: 

- Barlič david 
- Ciglič Jaka  

- Gabrovec Tilen  

- Kramar Nina  

- Lavrič Leon  

- Markovšek Patricija  

- Matjan Gašper  

- Matjan Matjaž  

- Matjan Nejc  

- Moneta Melita  

- Omahna Urban  

- Ovca Helena  

- Rokavec Kristijan  

- Slapar Jure  

- Štrukelj Andraž  

- Trdin Katja  

- Urankar Metka  

- Urankar Urša  

- Urbanija Luka  

 

 



 4 gasilci so opravili tečaj za časnika: 

- Ilija Medič 

- Igor Trdin 

- Rok Zalaznik 

- Petra Trdin 

 

 5 naših gasilcev pa je napredovalo v višji čin: 

- Pogačar Aleš ( gasilec I. stopnje) 

- Judež Marjan ( višji gasilec) 

- Žavbi Stanko (Nižji gasilski časnik I. stopnje) 

- Uroš Medič (Gasilski časnik I. stopnje) 

- Slapa Zdravko (Gasilski časnik I. stopnje) 

 

Na spletni strani  www.gasilci-blagovica.si, se nahajajo vsa aktualna dogajanja v 

našem društvu, ki si jih lahko ogledate. 

Ob koncu leta smo v vsa gospodinjstva odnesli tudi koledarje tako kot vsako leto do 

sedaj. 

 

Občni zbor je obračun minulega dela kot tudi priprava dela za vnaprej, zato v razpravi 

na dan z besedo in posredujte svoje pripombe in predloge tako, da bo delo društva še 

uspešnejše! 

 

 

NA POMOČ!!                                                                                           Tajnica: 

                    Pestotnik Mateja 
 

 

 

http://www.gasilci-blagovica.si/

