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PGD Vodice
PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO VODICE
Kamniška cesta 18

1217 VODICE

  

Vodice, 19.1.2018

ZADEVA:  Zapisnik  občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Vodice

Občni zbor je potekal v prostorih PGD Vodice, v petek 19.1.2018, s pričetkom ob 19:37.

Ad. 1.Otvoritev in pozdrav

Predsednik Jaka Štupar je otvoril letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Vodice. 
Pozdravil je župana občine Vodice gospoda Acota Franca Šuštarja, predstavnika GZ Vodice 
tov. Tomaža Jermana  in tov. Roka Aljaža, predstavnike pobratenega gasilskega društva 
Veržej,  predstavnike prostovoljnih gasilskih društev Bukovica – Utik, Polje, Repnje – 
Dobruša, Šinkov Turn in Zapoge, predstavnike društev Športno društvo Victoria Club, 
Godbeno društvo Vodice, Društvo upokojencev Vodice, Turistično društvo Vodice, Prosvetno 
društvo Vodice, Društvo narodnih noš in kočijažev, Športno društvo Gams

Opravičil se je ravnatelj Osnovne šole Vodice g. Jure Grilc.
Opravičilo (priloga 1).

V lanskem letu smo se poslovili od člana Florjana Erceta, na katerega smo se vsi skupaj še 
enkrat spomnili z minuto molka.

Dnevni red so člani in gostje prejeli z vabili, vendar smo po posvetu dodali eno točko, zato
ga bom pred glasovanjem še enkrat prebral:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Izvolitev organov občnega zbora.
4. Poročila  predsednika,  poveljnika,  gospodarja,  računovodsko  poročilo,  mladinske

komisije, komisije članic in komisije veteranov.
5. Poročilo nadzornega odbora.
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6. Razprava na poročila in sprejem poročil.
7. Beseda gostov.
8. Razrešitev starega vodstva.
9. Volitve novega vodstva društva.
10.Plan dela za leto 2018.
11.Podelitev priznanj in odlikovanj.
12.Potrditev delegatov za skupščino GZ Vodice.
13.Razno.

SKLEP: Dnevni red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.

Ad. 2.Poročilo verifikacijske komisije

Poročilo verifikacijske komisije je podal tov. Primož Erce. Na občnem zboru je bilo prisotnih
62 članov in 23 gostov. 
SKLEP:  Glede  na  prisotnost  članov  na  občnem  zboru  smo  ugotovili,  da  je  občni  zbor
sklepčen.

Ad. 3.Izvolitev organov zbora

Zaradi lažjega in hitrejšega nadaljevanja občnega zbora je upravni odbor pripravil predlog za
delovno predsedstvo in sicer: 

 Za delovno predsednico: Nejo Prosen
 Za člana delovnega predsedstva: Anžeta Čebulj, Lenčko Hafner
 Za zapisnikarja: Aleša Jeraj
 Za overovatelja zapisnika: Jasmina Muhič, Francija Stareta
 Za verifikacijsko komisijo: Primoža Erce, Vinka Skubica

SKLEP: Delovno predsedstvo je bilo z dvigom rok soglasno potrjeno.

Delovna predsednica se je zahvalila za zaupanje in prešla na naslednjo točko.

Ad. 4.Poročila

Podana so bila sledeča poročila:
 Poročilo predsednika Jaka Štupar za leto 2017 (priloga 2)
 Poročilo poveljnika Damijana Jagodic za leto 2017 (priloga 3)
 Poročilo gospodarja Matevža Janhar za leto 2017 (priloga 4)
 Računovodsko poročilo Bogomir Novak za leto 2017 (priloga 5)
 Poročilo mladinske komisije Lenčka Hafner za leto 2017 (priloga 6)
 Poročilo komisije za delo s članicami Neja Prosen za leto 2017 (priloga 7)
 Poročilo komisije veteranov Franc Sodnik za leto 2017 (priloga 8)
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Ad. 5.Poročilo nadzornega odbora 

(priloga 9)

Ad. 6.Razprava na poročila in sprejem poročil

Delovna  predsednica  je  predlagala,  da  z  dvigom  rok  potrdimo,  da  se  strinjamo  s
prebranimi poročili.
SKLEP: Z dvigom rok so bila poročila soglasno potrjena.

Ad. 7.Beseda gostov

 Župan občine Vodice gospod Aco Franc Šuštar se je zahvalil za besedo in pozdravil vse
članice in člane PGD Vodice, ostale goste, predstavnike vseh ostalih gasilskih in drugih
društev, predvsem pa člane pobratenega gasilskega društva Veržej. Ob tej priliki nam
je zaželel zdravo, srečno in uspešno leto 2018, predsedniku Jaku Štuparju pa se je
zahvalil za vabilo. Planirano je bilo, da bo župan odsoten, a se je glede na to, da je že
dvakrat manjkal odločil,  da se je kljub dopustu občnega zbora udeležil  in se hkrati
opravičil, ker ga jutri na občni zbor PGD Polje ne bo, ker gre nazaj v Kranjsko Goro.  Iz
vseh poročil, ki jih je slišal sam osebno in tudi vsi prisotni, moramo biti zelo ponosni na
tako dobro delujoče društvo. Nešteto opravljenih ur, aktivnosti vseh generacij, tako
mladine, veteranov, članov, članic izkazuje, kako dobro društvo deluje in moramo biti
vsi  na to ponosni. Zahvalil  se je za odlično sodelovanje z Občino Vodice in za vse
aktivnosti, ki smo jih izvedli na različnih področjih,  čistilna akcija, pregled hidrantnega
omrežja,…. V Vodicah je 107 hidrantov. Iz poročila, ki so mu ga poslali iz Komunale
Vodice je pa razvidno ,da vseh 266 hidrantov v Občini  Vodice deluje.  Pred dvema
letoma je bilo kar nekaj slabe volje zaradi nekaterih nedelujočih hidrantov, sedaj je pa
zadeva urejena, najverjetneje je bil problem v komunikaciji med gasilskimi društvi in
Komunalo Vodice. Župan je zadovoljen, ker sedaj vsi hidranti delujejo in se je najprej
zahvalil nam, ki hidrante pregledujemo in sporočamo napake Komunali, ki pa napake
tekom leta vestno odpravlja. Nekaj hidrantov je bilo obnovljenih, nekaj jih pa še bo
zamenjanih,  predvsem tistih  arhivskih,  kot  naš  FAP do katerega  še  pridemo.  Tudi
zadnji  hidrant,  ki  je  bil  v  živi  meji,  se  je  ob rekonstrukciji  Kamniške ceste  uredil.
Zahvalil se je za izobešanje zastav, za sodelovanje z OŠ Vodice pri evakuaciji, v kar
povlečemo naše najmlajše, ki z veseljem sodelujejo in se radi udeležijo takih dogodkov
in jih zmotiviramo in prepričamo, da vstopijo v gasilske vrste. Tako imamo podmladek,
zato je prepričan da gasilstvo v naši občini ne bo nikoli zamrlo. Zahvalil se je za vse
izvršene intervencije, hvala bogu, da v lanskem letu ni bilo večjih intervencij. Največja
je bil požar v Bukovici pri Jamšku, katerega smo uspešno saniral vsi skupaj. Srečo smo
imeli, da je veter pihal proti severu, če bi pihal v katerokoli drugo smer bi bilo pa tam
vroče in hudo. Udeležba je bila odlična in se je na tem mestu zahvalil ne samo našemu
društvu, ampak tudi vsem gasilskim društvom, ki so bili na intervenciji in so pokazali,
da znamo, zmoremo in hočemo. Pokazale so se določene pomanjkljivosti,  nekatere
smo že odpravili in se nekaj iz tega naučili. Izobražujete se tudi na vajah, tekmovanjih,
izobraževanjih in se je zahvalil za naš čas, ki smo ga vložili v izobraževanja na katerem
koli  področju.  Kar  se  tiče  financ  boli  vse,  ampak je  kljub temu zelo  zadovoljen  s
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finančnimi  poročili.  Stanje  v  našem  društvu  je  dobro,  je  pozitivno.  Za  delovanje
namenja občina finančna sredstva in ostala sredstva ter se trudi in dogovarja, kako
izboljšati delovanje gasilskih društev. V letu 2010 je občina za gasilce za celotno zvezo
namenila 33.000€ in ostalo je bilo dodano za investicije. Takrat je bil dogovor, da se
poskuša sredstva dvigniti na 42.000€, seveda to ni bilo možno narediti v enem letu, se
je pa znesek vsako leto dvigoval za 5%, tako da zveza sedaj dobi 47.000€. Do danes
nikoli nihče ni omenil, da se s tem denarjem ne da normalno funkcionirat, da je financ
premalo,  da  so  društva  podhranjena.  Občina  poskuša  tudi  na  drugačne  načine
pomagat  društvom, denimo z  zemljišči.  Uspešno smo uredili  zemljišča v Repnjah,
Zapogah, Bukovici, Šinkovem Turnu smo nekako pomagali, da smo pridobili dodatna
zemljišča. V Vodicah se je parkirišče pri šoli pokazal za dobro vadbišče za gasilce. Z
gospodom Keržičem smo se dogovorili in zamenjali parceli, tako da lahko spodnji del
travnika uporabljate za vaje. Z vodstvom društva pa smo se domenili, da ta trenutek
za to ni potrebe, ker vaje krasno potekajo na parkirišču pri šoli, potrudili se bodo tudi z
osvetlitvijo parkirišča.  Kako bo s prestavitvijo kontejnerja pa še ne ve. Občina ima
namen najprej  zagotoviti  samooskrbo z  električno  energijo  naše  šole  in  vrtca,  kar
bomo  postavili  najverjetneje  že  v  letošnjem letu.   Sredstva  so  že  zagotovljena  v
proračunu občine. Tudi agregat, ki bo tako zmogljiv, da bo lahko ob izpadu električne
energije šola in vrtec brezhibno delovala. To je bila njegova želja že 3-4 leta, vendar
so zaradi  pomanjkanja  sredstev to  vedno postavljali  v  naslednja  leta.  Ta trenutek
gradimo  vrtec.  Misli,  da  se  bo  letos  ta  investicija   obrestovala,  saj  bo  agregat
postavljen tako, da se ga bo dalo prestaviti v druga naselja, če bo potrebno, tako da
smo samozadostni kar se tega tiče. Poleg teh 107 hidrantov imamo pri osnovni šoli, v
prostoru kjer je bil včasih bazen za cisterno za kurilno olje, sedaj je pa tam požarni
bazen z 200m3 vode. Dobro bi bilo  tam izvesti  mokro vajo,  da se člani  in članice
seznanijo, da bazen tam obstaja in da vodo lahko uporabimo. Upa da ne za požar, pač
pa da vemo, da jo imamo. Sledili bodo željam o uskladitvi financ preko GZ Vodice, ker
samo tako se da delat. V zadnjih 7 letih smo dokazali, da poslušamo drug drugega in
verjame, da bomo rešili to težavo, če je res tako velika glede financ. Najverjetneje na
investicijskem področju, kjer je večji problem, FAP je res za v muzej, kar smo ugotovili
že večkrat in se na ta račun nasmejali. Hvala bogu, da ni nobene nesreče s Fapom,
sploh če se rine na Šmarno goro, kar je velik riziko. Potrebno bo napisati vlogo na GZ
Vodice, se tam pogovoriti kakšne so želje in oddati argumentirano vlogo. Sredstva je
potrebno načrtovati v proračunu, trenutno ima občina za investicije samo 20.000€ na
letni ravni zagotovljenih sredstev, tak je bil tudi dogovor izpred sedmih let. Res da je
bilo  eno  leto  manj  a  smo  sredstva  nadomestili  iz  drugih  kanalov,  ker  smo  imeli
sponzorje. Župan se je zahvalil za vložen trud in čestital za zares dobro sodelovanje
znotraj in zunaj društva, z občino Vodice in zaželel nadaljnje dobro delo, čim manj
intervencij  in  čim več druženja,  dobre  volje  in  velikega  uspeha našega društva še
naprej. Na pomoč.

 GZ Vodice – V imenu GZ Vodice prinašata pozdrave in se zahvaljujeta za vabilo, delate
dobro, finančno ste nad vodo, sodelujemo z zvezo, za vse ostale podrobnosti bi pa je
najavil tov. Bogomirja Novaka, da bo povedal bolj v detajle.

 Bogomir Novak – tudi na GZ Vodice smo ta sredstva za investicije razdelili na dva dela.
Deset tisoč evrov smo namenili  varčevanju za novo cisterno za PGD Vodice, ostalih
deset tisoč pa bo namenjenih za redne stroške oz. za nabavo ali posodobitev druge
opreme. PGD Vodice ima privarčevanih 20 tisoč  ter na zvezi 30 tisoč, skupaj  se je
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zbralo v varčevanju 50 tisoč za novo cisterno. Lanskoletna intervencija pri Jamšku je
pokazala, da je ves FAP plačan glede na škodo, ki bi nastala v primeru, da bi prišli 10
minut kasneje. Minimalna škoda je nastala, ker smo bili gasilci na intervenciji zelo hitro
v  5  minutah.  K  sreči  je  intervencij  malo  in  hitro  posredujemo.  Župan  je  zelo
kooperativen in nas razume, vendar dostikrat ljudje ne razumejo zakaj gre gasilcem
toliko sredstev. Nekje stisnemo pa gre, pa tudi občina nima toliko na razpolago, tako
da probamo en z drugim skupaj .

 PGD ZAPOGE – v svojem imenu in v imenu društva Zapoge bi se zahvalil za povabilo.
Obenem pa bi pozdravil ves občni zbor. Iz sporočil je videti, da delate kar dobro, sploh
pohvalno  je  z  mladino,  koliko  ste  aktivni  in  koliko  ekip  imate.  Mogoče  samo  pri
veteranih ste malo zadaj, drugače pa delate kar dobro.

 PGD BUKOVICA-UTIK – pozdravljamo vas in se zahvaljujemo za vabilo. Če je čez leto
veliko narejenega, je potrebno tudi veliko zapisati, zato so ta poročila tudi zelo dolga.
Tudi drugim delavcem bi se zahvalil za sodelovanje v upanju, da bo tako tudi naprej.

 PGD ŠINKOV TURN – lep pozdrav tudi iz Šinkovega Turna. Tako kot moji predhodniki
pozdravljam ves občni zbor. Naj pa rečem, da sem najbolj užival v poročilu gospodarja
in  pa  predstavnice  za  mladino,  ki  je  bilo  malo  bolj  doživeto  in  stvari  so  bile  bolj
razložene. Za ta mandat, ki ga boste danes na novo začeli, upam da boste dobili novo
cisterno GVC24/50. Vaš avto je pod vprašajem, Repnje-Dobruša nista vozni, se pravi
da trenutno stavimo vse na eno cisterno. Sami pa vemo, koliko smo odvisni od vode v
tej občini, saj so hidranti, vendar ne povsod. Zato upam, da se bodo stvari realizirale.

 PGD POLJE – lepo  vas  pozdravljam tudi  v  imenu PGD Polje  in  se zahvaljujem za
povabilo. Poročila kažejo, da ste pridni, delovni, žal pa so povsod kakšna pomanjkanja.
Zato je potrebno oz.  je pametno včasih  kakšno stvar pograjat,  da se stvari  lahko
zboljšajo.  Tudi  za  naprej  upam dobro  sodelovanje  med društvoma,  še  posebno  v
naslednjem mandatu.

 PGD REPNJE-DOBRUŠA - iz poročila je razvidno, da dobro delate. Čim manj intervencij
in pa še tako naprej. 

 PGD VERŽEJ lep dober večer tudi iz Veržeja in hvala za povabilo. Povabim vas tudi na
naš občni zbor v soboto, čim manj intervencij, več vaj in dobrega sodelovanja.

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV VODICE -  lep pozdrav vsem skupaj.  Takole  bom rekel  v
opravičilo veteranom, lansko leto okoliščine niso bile dane za tekmovanje in upam, da
bomo letos več naredili. Volje je dovolj. Zahvaljujem se za medsebojno sodelovanje,
ker imamo kar nekaj skupnih akcij. Hvala lepa.

 ŠPORNO PLANISKO DRUŠTVO GAMS – v imenu društva vas lepo pozdravljam in vam
želim čim manj intervencij in čim več veselega druženja.

 TURISTIČNO DRUŠTVO VODICE – v imenu društva vas lepo pozdravljam. Ta društvo
še obstoja. Zahvalil bi se za povabilo in v tem letu vam želim veliko uspeha in imejte
se še naprej lepo.

  GODBA – v imenu godbe vas lepo pozdravljam, hvala za povabilo, pa še tako naprej.
 DRUŠTVO NARODNIH NOŠ IN KOČIJAŽEV – v imenu društva vas lepo pozdravljam, pa

še naprej si želim dobrega sodelovanja in hvala.
 VICTORIA CLUB – v imenu društva bi se zahvalil  za povabilo in si želim še naprej

sodelovanja.
 PROSVETNO DRUŠTVO VODICE – v imenu društva bi se zahvalil za povabilo in pa čim

manj intervencij.
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 JAKA ŠTUPAR – opravičujem se turističnemu društvu, ker sem vas pozabil pozdravit.
Kar se tiče tristo tisočakov za novo cisterno: 230 tisoč pride AC24/50 Man z opremo,
sama vrednost je okrog 250 tisoč z opremo in ne 150 tisoč.  



Ad. 8.Razrešitev starega vodstva

 Zaradi nadaljevanja občnega zbora – volitev, je potrebno razrešiti staro vodstvo!
SKLEP: Z dvigom rok je bilo staro vodstvo soglasno razrešeno.
Staro vodstvo je tako razrešeno in lahko nadaljujemo z naslednjo točko, ki so volitve.

Ad. 9.Volitve

 Predlogi
o Predlog za predsednika je Urban Koglar

Prosim, da dvignete roko tisti, ki se s tem predlogom strinjate.  Se kdo ne strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predlog potrdili.

o Predlog za poveljnika je Damijan Jagodic
Prosim, da z dvigom rok potrdite ta predlog.  Se kdo ne strinja?

SKLEP: Z dvigom rok so člani predlog potrdili.

o Predlogi za  NADZORNI ODBOR so:
 Anton Burgar 
 Andraž Brank
 Janez Podgoršek
 Andraž Jeraj
 Vinko Skubic

Prosim, da dvignete roko tisti, ki se s temi predlogi  strinjate.  Se kdo ne strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predloge potrdili.

o Predlogi za UPRAVNI ODBOR so:
 Jaka Štupar
 Bogomir Novak
 Aleš Jeraj
 Lenčka Hafner
 Karin Gubanc
 Franc Sodnik
 Anže Čebulj
 Žan Kropar

Prosim, da dvignete roko tisti, ki se s temi predlogi  strinjate.  Se kdo ne strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predloge potrdili.

o Predlogi za POVELJSTVO so:
 Damijan Jagodic
 Primož Erce
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 David Bider
 Matevž Janhar
 Jasmin Muhić
 Rok Jančič
 Janez Rožič

Prosim, da dvignete roko tisti, ki se s temi predlogi  strinjate.  Se kdo ne strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predloge potrdili.

o Predlogi za DISCIPLINSKO KOMISIJO so:
 Julij Jeraj
 Janez Jerinc
 Anton Čebulj
 Janez Bider

Prosim, da dvignete roko tisti, ki se s temi predlogi  strinjate.  Se kdo ne strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predloge potrdili.

Ad. 10. Plan dela za leto 2018

 Urban Koglar se je zahvalil za predlog in izvolitev za predsednika, na kar je zelo ponesen in
si šteje v čast, da bo vodil tako pomembno organizacijo kakor je gasilsko društvo. Delal bo
vestno in vsa izvoljena ekipa bo delala 110%, da spravimo to društvo še na boljšo pozicijo,
kot pa je sedaj.
 Letni načrt dejavnosti PGD Vodice za leto 2018 (priloga 10)
 Finančni plan PGD Vodice za leto 2018 (priloga 11)
 Finančni plan – planirani prihodki PGD Vodice za leto 2018 (priloga 12)

Ad. 11. Podelitev priznanj in odlikovanj

 Priznanja GZ Vodice, ki jih bo podeljeval predstavnik GZ Vodice tov. Tomaž Jerman.
o Priznanje GZV III. Stopnje prejme Urban Koglar.

Urban Koglar se za razliko od večine aktivnih članov gasilcem ni priključil kot pionir 
oziroma mladinec, ampak je v gasilske vrste vstopil pri že dopolnjenih 18 letih. Čeprav
je član komaj dobrih 5 let pa je izredno aktiven, saj je v zelo kratkem času opravil 
osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca in opravil tudi vrsto specialnosti med drugim 
tudi specialnost tehnični reševalec ter gašenje notranjih požarov modul A. Urban se 
vestno udeležuje vaj operativnih članov ter sodeluje na intervencijah. Prav tako je 
aktiven pri delu z mladimi v mladinski komisiji ter pri pripravi in izvedbi prireditev v 
organizaciji domačega društva. Zaradi njegovega vestnega in aktivnega dela ga 
predlagamo za priznanje GZ Vodice III. Stopnje.

o Priznanje GZV III. Stopnje prejme Luka Skubic.
Luka Skubic je v gasilske vrste vstopil pred dobrimi 12 leti kot komaj 7 letni fantič. Kot
drugi njegovi vrstniki, je najprej začel okušati gasilske veščine kot tekmovalec v 
pionirskih in mladinskih desetinah. Vendar je Luka želel več in je že v dobi 
pripravništva opravil osnovni, kasneje pa še nadaljevalni tečaj za gasilca. Opravljen 
ima tudi tečaj za nosilca dihalnega aparata. Luka se vestno udeležuje vaj operativnih 
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članov ter intervencij. Aktiven je tudi pri pripravi in izvedbi prireditev in dogodkov v 
organizaciji domačega društva. Zaradi njegovega vestnega in aktivnega dela ga 
predlagamo za priznanje GZ Vodice III. stopnje.

  Priznanja Gasilske zveze Slovenije, ki jih bo podeljeval predstavnik GZ Vodice tov. 
Tomaž Jerman.

o Plemenico II. Stopnje prejme Simon Jeras.
Simon Jeras je v gasilske vrste vstopil pred dobrimi 25 leti kot mlad pionir. Prva leta je
bil aktiven član pionirskih in mladinskih desetin. Z 18. leti pa je opravil osnovni in 
kasneje še nadaljevalni tečaj za gasilca. Da bi bolje opravljal svoje gasilske naloge je 
opravil tudi vrsto specialnosti nazadnje tečaj za bolničarja. V društvu opravlja funkcijo 
voznika intervencijskega vozila GVC, kjer se je izkazal kot zanesljiv voznik. Še vedno 
je aktiven član tekmovalne desetine društva s katero se redno udeležuje vaj 
operativnih članov in gasilskih tekmovanj. Simon tudi redno sodeluje pri pripravi in 
izvedbi prireditev in dogodkov v organizaciji matičnega društva. Zaradi njegovega dela
ga predlagamo za odlikovanje Plamenica II. stopnje.

o Plamenico I. stopnje prejme  Primož Erce.
Primož Erce je v gasilske vrste vstopil pred 26 leti, najprej kot član pionirske in 
kasneje mladinske desetine. Gasilsko delo ga je vedno privlačilo, zato je hitro opravil 
tečaj za gasilca potem pa v zelo kratkem času tudi tečaja za vodjo enote in vodjo 
enot. Poleg tega si je pridobil tudi vrsto specialnosti, vse z namenom, da bi lažje in 
bolj odgovorno opravljal svoje gasilske naloge. Tako je 10 let opravljal funkcijo 
podpoveljnika društva 3. kategorije, v zadnjem mandatu pa uspešno opravlja funkcijo 
namestnika poveljnika društva. Kot podpoveljnik pripravlja in vodi vaje operativnih 
članov ter v odsotnosti poveljnika društva uspešno vodi enoto na intervencijah. Poleg 
omenjene funkcije je tudi predsednik komisije za izobraževanje v matičnem društvu in
član komisije za izobraževanje na gasilski zvezi Vodice, kjer pomaga pri pripravi in 
izvedbi izobraževanj v organizaciji GZ Vodice. Kot sodnik gasilskih in gasilsko športnih 
disciplin pomaga kot mentor ali pomočnik pri pripravi desetin na gasilska tekmovanja, 
ter aktivno sodeluje kot sodnik na vseh tekmovanjih v organizaciji GZ Vodice. V 
matičnem društvu se tudi redno udeležuje drugih akcij in prireditev v organizaciji 
društva. Zaradi njegovih zaslug in marljivega dela ga predlagamo za odlikovanje 
Plamenica I. stopnje.

 Priznanja tekmovalnim enotam za sodelovanje na gasilskem tekmovanju GZ Vodice 
podeljuje  tov. Tomaž Jerman.

o Pionirke za 2. Mesto, 
o Pionirji za 4. Mesto,
o Mladinke za 2. Mesto, 
o Mladinke1 za 4. Mesto, 
o Mladinci za 3. Mesto, 
o Člani – A za 2. Mesto, 
o Člani - B za 1. Mesto.

Priznanja je prevzel Poveljnik.
 Priznanja za dolgoletno delo je podelil predsednik društva in sicer:
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o Priznanja za 10 let: Lucija Jagodic, Kristjan Jagodic, Lana Kuster, Tilen 
Kimovec, Franci Stare, Janez Rožič.

o Priznanja za 20 let: Majda Novak, Jan Ješe, Jaka Štupar.
o Priznanja za 30 let: Janez Podgoršek, Primož Logar, Janez Ziherl, David 

Rozman, 
o Priznanje za 60 let: Anica Brank, Kristina Blažič, Janez Podgoršek, Janez Jeraj, 

Vinko Sovinc .
o Priznanje za 70 let: Ciril Burgar.

 Naši člani so opravili tudi naslednje tečaje in napredovanja, bili so samo prebrani, 
priznanja pa so dobili po koncu občnega zbora.

 Napredovanja: 
o Gasilec I. Stopnje: Petja Zupanc, Davor Žebovec, Franci Stare, Tija Zagmasjter,

Luka Skubic, Peter Skubic, Marko Novak, Metod Premk, Andraž Jeraj, Tilen 
Jeraj, Rok Jančič, Nejc Janhar, Karin Gubanec, Roman Debelič, Blaž Burgar, 
Andraž Brank, Janez Bider

o Višji Gasilec I. Stopnje: Simon Jeras, Rok Lah, Jan Ješe
o Gasilski častnik I. Stopnje:  Matevž Janhar

 Tečaj za 
o Višjega Gasilca: Jasmin Muhič, Luka Janhar, Urban Koglar, 
o Specialnost Strojnik: Luka Janhar, Urban Koglar, Metod Premk, Jasmin Muhič, 

Andraž Brank, Karin Gubanc, Andraž Jeraj, Janez Bider, 
o

Ad. 12. Potrditev delegatov za skupščino GZ Vodice

 Predlogi  delegatov za skupščino GZ Vodice so:
o Urban Koglar
o Anton Čebulj
o Anton Burgar 

Predlogi gredo na glasovanje in glasuje se za celotno mandatno obdobje.  Se kdo ne
strinja?
SKLEP: Z dvigom rok so člani predloge potrdili.

Ad. 13. Razno

 Predlog upravnega odbora je, da bo članarina za leto 2018 znašala 10 EUR. Če se s 
predlagano višino članarine strinjate prosim za potrditev z dvigom rok. 

SKLEP: člani so z dvigom rok soglasno potrdili znesek 10€.
 Damijan Jagodic čestita vsem prejemnikom priznanj in se je zahvalil za ponovno 

potrditev za poveljnika, teče mu že 22 leto poveljniške funkcije.
 Župan Franc Aco Šuštar tudi čestita prejemnikom priznanj, ki naj bodo v spodbudo za 

nadaljnje dobro delo v gasilstvu, čestita novemu izvoljenemu vodstvu PGD Vodice, 
predvsem iskrene čestitke namenja novemu predsedniku Urbanu in mu želi dobro 
delovanje in sodelovanje tako z Občino Vodice in ostalimi društvi. Zelo je vesel, da 
smo postavili novo vodstvo generacijsko mešano, tako da bo to društvo še naprej 
uspešno. Želi da nam plan dela, ki je bil predstavljen v celoti uspe in da pri tem planu 
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čim bolj uživate in se imate fajn, torej druženje je prvo na mestu in potem vse 
naloge, ki nas čakajo ob 110% obremenitvi.

 Po izčrpanem dnevnem redu je bil občni zbor zaključen ob 21:13.
 Pogostitev

Zapisal tajnik PGD Vodice: Delovni predsednik:
Aleš Jeraj Neja Prosen

Overovatelja zapisnika:

Jasmin Muhić Franci Stare
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