
TAJNIŠKO POROČILO 

 

 Na začetku vse navzoče prav lepo pozdravljam. 

V preteklem letu sem bila deset mesecev odsotna, ker sem bila na porodniškem 

dopustu, ampak upam, da sem vse zamujene obveznosti že uspešno uredila.  Ker si pa 

društvo ne more privoščiti, da bi tajniške obveznosti obstale, sta pa mojo odsotnost 

uspešno nadomeščala Matjaž in Sonja. 

V preteklem letu smo imeli 3 rede seje upravnega in  nadzorni odbora, na vse seje pa 

je bil vabljen tudi Igor kot predsednik gradbenega odbora, da nam je vsakič poročal 

kako napreduje naš na novo zadan projekt '' Gasilni dom'',  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.  

Na žalost pa sta naše društvo zapustila dva člana, tako da smo imeli tudi dve žalni seji. 

Vsa prispela in oddana pošta je vpisana v delovodnik, vsa pošta pa je kronološko 

vložena tudi v arhivu društva. 

Udeleževali smo se raznih tekmovanj, svetih maš, prireditev. 

Naše društvo trenutno šteje 210 članov. 

 

Naša struktura članstva šteje:  

- 29 mladincev, 

- 58 pripravnikov 

- 60 operativcev 

- 16 veteranov, 

- 3 častni člani, 

- 44 ostali člani. 

 

8. naših gasilcev je opravljalo tečaj za nižjega gasilskega časnika,  8 naših pa jih je 

napredovalo v višji čin 

 

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 in jim zaželeli čim več sreče in zdravja! 

 

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


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 
 

 

 


