
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VETERANE V LETU 2015 

Vsem skupaj en lep pozdrav tudi v imenu komisije za veterane. 

Z veseljem ugotavljam, da se število veterank in veteranov ni zmanjšalo, se je pa povečalo za 

štiri veterane, kar pomeni da smo še vsi čili in zdravi, no morda pa se je kakšen obisk pri 

zdravniku le povečal.  

Delo, ki smo ga opravili v letu 2015 pa je sledeče: 

Udeležba na pogrebih: 

 PGD Krašce 1x 

 PGD Krašnja 2x 

 PGD Lukovica 1x 

 PGD Trojane 1x 

Udeležba na proslavah: 

 Proslava ob dnevu osamosvojitve Mala Lašna 

 PGD Kolovrat proslava ob 80 letnici 

 Proslava ob občinskem prazniku Lukovica 

Udeležba Florjanove maše Spodnje Prapreče, organizator PGD Lukovica 

Priprava na občinsko tekmovanje.Na tekmovanju smo dosegli 1.mesto in si s tem omogočili 

tekmovati na regijskem tekmovanju kjer pa smo z malo športne smole dosegli le 19.mesto. 

Udeležba na srečanju veteranov v Gabrovki, ki jo organizira regija III. V tekmovalnem delu 

smo med mešanimi ekipami dosegli 1.mesto.  

Udeležba ekskurzije, ki jo vsako leto organizira GZ Lukovica komisija za veterane po Sevniški 

dolini. Ogled Sevniškega gradu in gasilskega muzeja. 

Udeležba novoletnega srečanja veteranov in veterank v organizaciji GZ Lukovica komisija za 

veterane. V lanskem letu smo naziv in plaketo veterana prejeli tudi štirje člani našega 

društva in sicer:  

 Tov. Barlič Franc iz Blagovice 

 Tov. Florjančič Milan iz Podmsrečja 

 Tov. Urankar Franc iz Selc 

 Tov. Zupan Peter iz Petelinjka 

Naj tukaj še dodam, da plaketo prejme vsak član, članica, ki dopolni moški 63 let in 

ženska 53 let starosti in ima najmanj 30 let staža članstva v gasilstvu. Čestitamo. 



Organizacija društvenega srečanja starejših gasilcev,gasilk, veterank, veteranov ob koncu 

leta. Po obisku sodeč je tudi tokrat uspelo zadovoljivo. To je bilo 2.tovrstno srečanje z 

željo da postane tradicionalno.  

Plan, ki smo si ga zadali za leto 2015 je v celoti realiziran več ali manj tudi zelo uspešno. 

Hvala tov.starejše gasilke,veteranke. Hvala tov.starejši gasilci,veterani, hvala povelstvu 

društva in vsem ostalim, ki se karkoli in kakorkoli pripomogli k našemu uspehu.  

 

Predno pa končam današnje poročilo pa mi dovolite, da se tudi v imenu naše komisije 

zahvalim vsem operativnim članom našega društva kateri so silvestrovo in prvi novoletni 

dan pričakali v gozdu nad vasjo Podmilj. Seveda ne prostovoljno saj je šlo za pravi gozdni 

požar na zelo nedostopnem terenu. Fantom kapo dol kot bi dejal naš nogometni selektor 

 

Hvala in   

Na pomoč 

 

 


