
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PGD BLAGOVICA za leto 2013 
 
 

• Leto je naokoli in dolžni smo podati poročilo o delu in vodenju društva, ki nam je bilo 
zaupano. 

 
• Pred sabo imam plan dela, ki smo ga sprejeli na zadnjem OZ  in lahko zagotovim, da 

smo ga v celoti izpolnili. Relativno nova sestava UO se je z vso odgovornostjo 
spoprijela z delom. Vsak je sprejel svoje zadolžitve, skupni cilj je bil, da vsak na 
svojem področju postori vse potrebno in  kar je v danih pogojih mogoče. 

 
• Evendetirali smo kandidate za organe GZ Lukovica in kot vam je znano so bili na oz 

GZL izvoljeni; za člana UO Marko Trdin, komisijo za delo s članicami vodi Marta 
Moneta, predsednik NO je Ilija Medič in poveljnik GZL Blaž Judež. po splošnem 
mnenju vsi svoje delo opravljajo odgovorno in strokovno. 
 
Sledil je tudi kongres GZS v kopru z aktivno udeležbo prapora in članov. Izvoljeno je 
bilo novo vodstvo GZS, mimo grede, predsednik je postal Jošt Jakša, poveljnik pa 
Franci petek, meni pa je bila zaupana funkcija predsednika NO GZS. 
 
 

•  Vrnimo se na društveni nivo.  
 
Kot boste slišali kasneje je bilo opravljeno ogromno dela na raznih področjih. V ponos pa 
nam je, da so člani operativci z veliko vneme opravili vsa izobraževanja, usposabljanja, 
tekmovanja in profesionalno tudi vse klice na intervencije. 
 
• Sodelovali smo z ostalimi društvi in se poskusili odzvati na vsa povabila; občinske 

proslave, občne zbore, pogrebe, gasilske slovesnosti in prireditve, izobraževanja, 
usposabljanja, tekmovanja doma in po Sloveniji. Štirje člani so se udeležili posveta o 
organizacijskem in finančnem vodenju in poslovanju društva, bili smo tudi na podružnični 
šoli Blagovica in nudili pomoč na raznih prireditvah. 

 
• Deležni smo bili obiska obeh funkcionarjev GZL. Dobrodošla novost. prepričan sem, da 

oba zelo dobro poznata naše društvo, pa sta si kljub temu vzela čas in prisluhnila pogledu 
nižjega nivoja organiziranosti gasilstva. 

 
• Veliko časa in aktivnosti smo namenili projektu gasilni dom, pohvalno delo GO. vse 

aktivnosti potekajo v pravo smer. Veseli smo podpore lokalne skupnosti pri tem projektu 
verjamemo pa , da nas bodo podprla tudi ostala društva v GZ. vse poteze so bile 
realizirane tako kot smo se dogovorili – nič drugače. Projekt je bil predstavljen županu in 
predsedniku GZL, trenutno iščemo optimalno rešitev sofinanciranja, do katere verjamem, 
da bo prišlo in bo sistemsko uredila tematiko, gradnje in obnova gasilskih domov vseh 
društev. 

 
• UO je imel 5 sej. Pohvaliti je potrebno vsakega posameznika, res pa je, da se da vedno še 

kaj izboljšati pri svojem delu. 
 Iluzija bi bila, da so vsi člani društva  zadovoljni z vodenjem društva. občutek pa imam, 
da je odstotek teh zelo majhen. Pomembno je, da z poveljnikom v vsakem trenutku 
poznava cilj in naloge društva. 



• Ob koncu leta smo obiskali vse člane in krajane, jim zaželeli vesele praznike, z 
namestnikom pa sva obiskala predsednika GZL in predsednike PGD. 

 
 
• Zagotovim lahko, da smo leto zaključili delovno in tudi finančno uspešno. 
      V nadaljevanju pa pozorno prisluhnite še ostalim poročilom. 
 
ŠE ENKRAT HVALA VSEM, KI STE ŽRTVOVALI SVOJ ČAS ZA SKUPNO DOBRO IN 
RAZVOJ DRUŠTVA. 
 
 
     NA POMOČ 
 
 
 
         Predsednik 
         Matjaž Markovšek VGČ I. 


