
POROČILO PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA PGD BLAGOVICA za leto 2014 

 

 

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

zaupano. 

 

 Če se spomnimo plana dela in finančnega plana, ki smo ga sprejeli na zadnjem OZ, 

lahko zagotovim, da smo ga uresničili, tudi poraba sredstev je bila v okviru planiranja. 

Res je, da smo si, interno, zadali cilj po 5000 € manjši porabi sredstev od planiranih, 

kar nam pa ni uspelo. Razlogi so bili objektivni, večji stroški vzdrževanja in predvsem 

manjši prihodki. 

 

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.  

 

 Deležni smo bili inšpekcijskega nadzora- rednega, inšpektorja za varstvo pred požarom. 

Predmet nadzora je bilo preverjanje pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, sklepu o 

kategorizaciji in o pregledu stanja članstva operativne enote, predvsem veljavnih potrdil o 

opravljenem zdravniškem pregledu. Sklep zapisnika je za nas ugoden in ne ugotavlja 

nepravilnosti. 

 

 Veliko časa in aktivnosti smo namenili projektu gasilni dom. GO aktivno nadaljuje z 

delom. Kljub vsem oviram, ki nastajajo jih nekako rešujemo in projekt poteka po planu. 

 

 UO je imel 3 redne in 2 žalni seji. V aprilu in septembru smo se gasilci častno poslovili od 

dveh gasilskih veteranov; Avbelj Janeza in Resnik Jožeta.  

Ker je bila Mateja – tajnica, na porodniškem, sva si tajniško delo nekako razdelila s 

Sonjo. Pohvaliti je potrebno vsakega posameznika, res pa je, da se da vedno še kaj 

izboljšati pri svojem delu. 

 

 Ob koncu leta smo obiskali vse člane in krajane, jim zaželeli vesele praznike in jim 

predali naš koledar. 

 

 Zagotovim lahko, da smo leto zaključili delovno in tudi finančno uspešno. 

V nadaljevanju pa pozorno prisluhnite še ostalim poročilom in tako bomo dobili celotno 

sliko o delovanju našega društva. 

 

ŠE ENKRAT HVALA VSEM, KI STE ŽRTVOVALI SVOJ ČAS ZA SKUPNO DOBRO IN 

RAZVOJ DRUŠTVA. 

 

 

     NA POMOČ 
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