
DELOVNO POROČILO ZA LETO 2014 KOMISIJE 
ZA DELO Z VETERANI 

 

Prav lep pozdrav tudi v imenu komisije za delo z veterani, 
gasilski mladini, gasilkam, gasilcem, veterankam, veteranom, 
delegatom našega občnega zbora in vsem ostalim gostom.  

 

Tako imenovana veteranska komisija v našem društvu na 
današnji dan šteje 9 veterank in 9 veteranov. Temu številu pa 
moramo dodati še članice in člane, kateri po svoji starosti 
lahko sodelujejo pri raznih veteranskih srečanjih in 
tekmovanjih. Število le teh je 5 članic in 9 članov. Lahko pa bi 
jih imenovali kot nekakšne pripravnike za vstop med 
veterane.  

 

Delo katerega smo opravili v letu 2014 pa je sledeče. Redna 
udeležba na sestankih UO društva, udeležba na sestankih 
komisije za veterane pri gasilski zvezi Lukovica.  

Udeležba pogrebov in sicer: 

 Pgd Blagovica 2x  

 Pgd Prevoje 3x 

 Pgd Krašnja 1x 

 Pgd Trojane 1x 

 Pgd Kolovrat 1x 

Proslave:  

 Pgd Rova 

 Florjanova maša Pgd Lukovica  



Srečanje veterank in veteranov v organizaciji regije III. v 
Kostrevnici z 9 članicami in člani ter mešano tekmovalno 
ekipo s katero smo dosegli 2.mesto med tremi nastopajočimi 
ekipami v tej kategoriji. Točke, ki smo jih dosegli pa nas 
uvrščajo med 15 in 20 mestom. Sodelujočih je bilo 47 ekip.  

 

Udeležba gasilske ekskurzije v organizaciji GZ Lukovica. Ogled 
gasilskega muzeja Slovenske konjice, ogled gasilskega doma 
Slovenske konjice in seznanitev o delu tako imenovanega 
polprofesionalnega društva. Udeležilo se je 11 veterank in 
veteranov.  

 

Ob koncu lanskega leta pa smo organizirali tudi prvo 
društveno srečanje veterank in veteranov in po letih 
pripadajočih članic in članov. Ocena srečanja zadovoljivo v 
upanju, da bo srečanje postalo tradicionalno. 

 

Po delovnem planu je bilo planirano tudi obiski posameznih 
veterank, veteranov, kateri se iz zdravstvenih razlogov ne bi 
mogli udeležiti naših srečanj pa z veseljem ugotavljamo, da 
smo trenutno vsi pokretni in zdravi??? 

 

Planirana je bila sestava tekmovalne desetine za občinsko 
gasilsko tekmovanje. Ni nam uspelo, glavni vzrok razne 
bolezni nekaj pa tudi neprave volje do tekmovanja. Leta 
naredijo svoje. Upanje za letos pa ne propade. 

 



Ker je naše delo zelo podobno iz leta v leto in da je udeležba 
tako številčna, naj si bo na soboto, nedeljo ali delovni dan, naj 
prispe obvestilo o pogrebu, proslavi, tri, dva, ali en dan pred 
datumom, naj sije sonce, naj pada dež ali sneg je naša 
udeležba vedno z najmanj 5 ali več predstavniki.  

 

Spoštovani dovolite mi, da se na koncu poročila zahvalim 
vsem, ki ste se udeleževali naših akcij in ki smo z vašo 
prisotnostjo uresničili naš delovni plan skoraj v celoti. 
Posebno pa se moram zahvaliti tekmovalni ekipi za doseženo 
mesto, tov. Žavbi Alojziji za pomoč pri organizacijah,zahvala 
praproščakoma tov. Kramar Alojzu st. ter tov. Žavbi Stanetu, 
kateri je imel v lanskem letu na čuvanju občinski veteranski 
prapor. Hvala tov. Peterka Veroniki, tov. Volf Stanetu, ki se 
kljub oddaljenosti udeležujeta redno naših akcij. Hvala tov. 
Markovšek Matjažu predsedniku društva za posluh za naše 
delo in finančno pomoč.  

 

In čisto na koncu hvala vsem, ki ste me danes poslušali.  

 

NA POMOČ 

 

 

Podsmrečje,3.2.2015                                 komisija za veterane 

                                                         Milan Florjančič GČ III. st. 
 
 


