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v prostorih društva 
Balos  6

http://www.pgd-trzic.si/

Prisotni člani PGD  Tržič:

Skupaj   34

 Odsotni vabljeni člani: 

Skupaj    92

Prisotni vabljeni gostje :
   PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, Predsednik 

GZ Tržič ,PGD Kovor, PGD Križe, Podpredsednik KS  Ravne .
Skupaj   5

  Dnevni  red:

1.  Otvoritev in pozdrav
2.  Izvolitev organov občnega zbora

    3.  Poročila predsednika, poveljnika, blagajnika,
                 mentorja mladine, veteranov, N.O.

4.  Poročilo verifikacijske komisije
           5.  Razprava na poročila in pozdravi gostov

6.  Izvolitev delegatov za občni zbor GZ
7.  Podelitev priznanj in napredovanj
8.  Program dela in potreb za 2020
9.  Finančni plan za 2020

   10. Razno in zaključek občnega zbor

AD 1 } Predsednik PGD Tržič Mirt Marko je s pozdravnim nagovorom 
otvoril občni zbor.

https://www.facebook.com/PGDTrzic/
https://youtu.be/W3g6UGlMbnA
https://youtu.be/W3g6UGlMbnA
https://youtu.be/W3g6UGlMbnA
https://youtu.be/W3g6UGlMbnA
http://www.pgd-trzic.si/


AD 2 }      Predsednik PGD  Tržič je za organe občnega zbora predlagal: 
Predsedujoči O.Z. : Golmajer Grega
članice predsedstva : Kuhar Sara, Dolenc Aleksandra
Za zapisnikarja : Bahun Leon  
Za overovateljice zapisnika :   Kuhar Sara, Dolenc Aleksandra
Za Verifikacijsko komisijo : 
Predsednik Djordjevič Maks  
Člana : Hladnik Gabriel, Čebron Andrej   

Predsednik PGD Tržič je navedene predloge za organe društva dal na glasovanje.
Prisotni člani so vse predlagane člane potrdili, soglasno, z dvigom  rok .  
Izvoljena člana in predsedujoči občnega zbora so zasedli delovna mesta in nadaljevali 
občni zbor po sprejetih točkah dnevnega reda .

AD 3 } V skladu z dnevnim redom  so bila podana podrobna poročila. 
Poročila so sestavni del tega zapisnika .

AD 4 } Predsednik verifikacijske komisije Djordjevič Maks, je poročal o 34 
prisotnih članih PGD Tržič. 
Občni   zbor se je nadaljeval po točkah dnevnega reda. 

AD 5 } Predsedujoči občnega zbora je zbrane goste in člane povabil k razpravi 
na poročila . 
Prvi se je k razpravi prijavil ,

Potočnik Matjaž  Predsednik GZ Tržič

Pohvalil je delo in prizadevnost na področju operativne dejavnosti.
V povezavi z dobavljeno prikolico z opremo za predorske intervencije je povedal, da 
bodo  vozniki morali opraviti izpit  za E kategorijo.
Izpostavil je predstoječe težave z uporabnimi  dovoljenji za dasilske zgradbe in  s tem 
povezanimi stroški. GZ  ne bo mogla zagotoviti kritja stroškov za pridobitev 
dovoljenj .

Na koncu nam je zaželel nadaljnje uspešno delo v letu 2019.

 K besedi so se prijavili,

. Predstavniki: PGD Križe, PGD Kovor, PGD BistricaPriTržiču, PGD 
Brezje pri Tržiču in PGD Leše  , Podpredsednik  KS Ravne  in  Slabe    

            Majda  
S pozdravnimi nagovori so se pridružili k razpravi. 
Zavzeli so se  za nadaljnje uspešno medsebojno sodelovanje in nam zaželeli 
nadaljnje uspehe pri delu.
Majda Slabe, se je v imenu poplavljencev v Blejski ulici zahvalila za pomoč in 
sanacijo pri poplavah.  Izrazila je upanje, da se bo po zagotovilu župana,
 napaka na kanalizaciji meteorne vode odpravila .

https://www.facebook.com/pgd.lese
https://www.facebook.com/pgdbrezjepritrzicu/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pgdkovor/
https://www.facebook.com/gasilciKrize/
https://www.facebook.com/matjaz.potocnik.1


AD 6 } Na predlog članov sta bila soglasno izvoljena za delegata na 
občnem zboru GZ Tržič :

Čebron Andrej   in   Toporiš  Marjan  

AD 7 } Podelitev priznanj in odlikovanj sta opravila : 
Predsednik GZ Tržič Potočnik Matjaž in Predsednik  PGD Tržič  
Mirt  Marko.
Za uspešno delo in prizadevanja na področju operativnih dejavnosti, so 
bili odlikovani člani in članice v operativni seestavi.
Člana, Alič  Janko in Živkovič Momčilo pa sta prejela veteransko 
plaketo. 

AD 8 )
Programi dela in potreb  za 2020 sta podala, 
Predsednik  Mirt Marko in Poveljnik Stubljar Štefan. 
Oba programa so prisotni člani soglasno potrdili z dvigom rok.
Navedeni programi so sestavni del tega zapisnika.

AD 9 }
Finančni plan je v imenu blagajnika,  Barabaš Pavelna,   predstavil 
Predsednik  PGD  Tržič,  Mirt  Marko.  

    Finančni plan  za leto  2020 so prisotni člani soglasno potrdili z dvigom 
rok.
Finančni plan je sestavni del tega zapisnika.

AD 10 }
Predsednik Mirt Marko, se je vsem navzočim na občnem zboru 
zahvalil za udeležbo in  jih povabil k skromni zakuski  v  družabnem 
prostoru .

Občni zbor je bil zaključen ob 19 : 20 uri.

ZAPISNIKAR        PREDSEDNIK OVEROVATELJICE  ZAPISNIKA
   Bahun  Leon                       Mirt Marko               Kuhar Sara, Dolenc  Aleksandra      

    

https://www.facebook.com/sandra.dolenc
https://www.facebook.com/sara.kuhar.73
https://www.facebook.com/florijan.gasilec
https://www.facebook.com/matjaz.potocnik.1?fref=search&__tn__=,d%3C-R&eid=ARBO2A1BrmXqsJMrHcpfnS4qj5KvDIeQKOw-epSABHEg2GljXLpRmIJgzhK50xzNnKd7Ih0oo_IRFZ9U
https://www.facebook.com/marijan.toporis
https://www.facebook.com/andrej.cebron

