
 

 

POROČILO PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA PGD BLAGOVICA za leto 2015 

 

 

 

 

Leto je naokoli in dolžni smo podati poročilo o delu in vodenju društva, na koncu potegniti 

črto in pogledati v prihodnost. 

 

Postorjeno je bilo veliko dela na različnih področjih, zagotovim lahko, da smo se držali 

zastavljenega načrta in se ustrezno odzivali na nenadejane dogodke. 

 

Stalne komisije društva so delala po planu in redno poročali na sejah UO. 

 

V začetku leta je ne malo prahu dvignilo, med člani, obvestilo o plačilu članarine za 

zamudnike, preko položnice. Način prejema obvestila res ni bil primeren, za kar se v imenu 

društva opravičujem, namen ni bil takšen in zagotavljam, da se ne bo ponovilo.  

 

V planu del smo zapisali, organizacijo letne prireditve – gasilske veselice. 

Podan je bil izvedbeni predlog, UO ga je potrdil in dela so se lahko pričela. 

Organizacijski odbor se je formiral, razdelil naloge in korak za korakom pripeljal prireditev 

do zaključka. 

Končna ocena UO je bila, da je bila prireditev izvedena odlično, lep obisk in ne nazadnje tudi 

finančno uspešna. Fantje, ki so izpeljali ta projekt so pridobili bogate izkušnje o organizaciji 

in izvedbi tako zahtevnega projekta in verjamem, da so bile vse ovire samo izziv za nov 

podvig. 

Iskrene čestitke vsem; Kristjanu Markovšek - odgovorni,  Jaka Urbanija, Marta Moneta, Anže 

Čerin, Nejc Korošec, Domen Razpotnik, Blaž Judež, Matej Pestotnik, Primož Moneta, 

Zalaznik Rok, Zalaznik Primož, Anka Markovšek, Viki Urankar in seveda vsem ostalim, ki 

ste kakorkoli pomagali pri izvedbi. 

 

GO je nadaljeval svoje delo in pridobil tudi vso potrebno PZI dokumentacijo, opravil 

razgovore s potencialnimi nadzorniki in tako privedel projekt do točke ko bi se lahko izvedel 

razpis za izvedbo. Žal pa še vedno ni sistemskega dogovora med GZ Lukovica in Občino 

Lukovica o financiranju izgradnje gasilskih domov. Nimam namena iskati krivca, vendar taka 

ne kooperativnost ni navdušejoča, še več, lahko že povzroča nepotrebno škodo.  

Verjamem v razum in politično – gasilsko voljo in čim hitrejšo realizacijo projekta. 

 

Da pa je mera težav še večja je poskrbel zob časa in nekako garažiral AC kot tehnično ne 

izpravno vozilo. Tudi na tem segmentu še ni pravega dogovora za realizacijo zamenjav 

gasilskih vozil, ki po kategorizaciji in dolgoročnem načrtu pripada gasilski enoti. 

 

Aktivno se tudi pripravljamo na potrebne aktivnosti in prilagoditev finančni zakonodaji, ki za 

naše poslovanje uvaja nove poglede in naloge. Verjamem, da bomo tudi tej nalogi kos, še 

največ bo potrebnega razumevanja med člani in sprejeti potrebne ukrepe. 

 

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.  



 

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. 

Šele vsa poročila zapakirana v celoto vam bodo dala celovit pogled na delo društva . 

 

 

 

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

RAZVOJ DRUŠTVA. 

 

 

 

     NA POMOČ 

 

         Predsednik 

         Matjaž Markovšek VGČ I. 


