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OBÄŒNI ZBOR PGD DOLGA GORA Â V soboto, 07.01.2017, so se Ä•lani PGD Dolga Gora in povabljeni gostje sestali na
rednem letnem obÄ•nem zboru druÅ¡tva, ki je potekal v prostorih gasilskega doma Dolga Gora. Po uvodnem pozdravu
predsednika druÅ¡tva, Rajka Kundiha, je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, ki je obÄ•ni zbor uspeÅ¡no vodilo. Sledila so
poroÄ•ila predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, predstavnika veteranov, predstavnice mladine,
predstavnice Ä•lanic in verifikacijske komisije. Â Predsednik druÅ¡tva, Kundih Rajko je povedal, da se je tudi v minulem
letu na Dolgi Gori marsikaj dogajalo. Zelo pomembne so bile aktivnosti za nakup novega GV1. V mesecu juliju se je v
gasilsko garaÅ¾o zapeljal nov Mercedes Sprinter 519. Nato so se priÄ•ele aktivnosti in iskanje primernega izvajalca
nadgradnje, saj je bila Å¾elja, da se konec leta avtomobil tudi slavnostno prevzame. Vendar ni Å¡lo vse gladko, tako je
prevzem avta in 30 letnica druÅ¡tva prestavljena na spomladanski Ä•as 2017. ÄŒlani so v preteklem letu izvedli tudi veÄ•
aktivnosti. V mesecu marcu so organizirali tradicionalni pohod v Ä•ast Ä•lanic druÅ¡tva, v aprilu tradicionalni Pohod po
obronkih Zbelovske, Sladke in Dolge Gore, v mesecu juliju tradicionalno prireditev SreÄ•anje muzikantov na Dolgi Gori ter
piknik za Ä•lane druÅ¡tva. Prva oktobrska sobota je bila v znamenju drugega Dolgogorskega Oktoberfesta. Vse omenjeno
seveda ne bi uspelo brez dobre volje in sodelovanja Ä•lanov. Predsednik se je zahvalil vsem, ki s svojim delom pomagajo
in nesebiÄ•no skrbijo za razvoj in obstoj druÅ¡tva. Â Podpoveljnik druÅ¡tva, Peter PodkriÅ¾nik je navzoÄ•e seznanil z
aktivnostmi, ki so se v letu 2016 dogajale na podroÄ•ju operative. Po temeljitih pripravah se je Å¡est tekmovalnih ekip
udeleÅ¾ilo obÄ•inskega tekmovanja v Å entjurju. Vsaka ekipa je pokazala svojo zavzetost in pripravljenost ter tako dosegla
dobre rezultate. ÄŒlani A so se udeleÅ¾ili tudi meddruÅ¡tvenega tekmovanja v Pesjem. ÄŒlani B pa so se Å¾e tradicionalno
udeleÅ¾ili obmejnega tekmovanja Â»Slovenija â€“ AvstrijaÂ«, ter osvojili tretje mesto. Zelo aktivni so bili tudi mlajÅ¡i Ä•lani, saj s
sodelovali na kar nekaj tekmovanjih, na kvizu mladine, regijskem kvizu, tekmovanju v orientacij ter na pokalnih
tekmovanjih, kjer so dosegle mladinke Ä•etrto, mladinci pa sedmo mesto. Na obÄ•inskem tekmovanju so mladinke osvojile
odliÄ•no 1. mesto. PoÅ¾ara â€“ intervencije v letu 2016 ni bilo. ÄŒlani so bili aktivni tudi na podroÄ•ju izobraÅ¾evanja, saj ima
imeti Ä•im bolje usposobljene operativne Ä•lane. Ob mesecu poÅ¾arne varnosti so Ä•lani sodelovali na vaji skupaj s PGD
Dramlje. Vaja je bila strokovno napisana in tudi prikazana. V vaji je sodelovalo 9 Ä•lanov gasilskega druÅ¡tva z vso
pripadajoÄ•o opremo po kategorizaciji. Pripravili so tudi veÄ• aktivnosti in sodelovali na ostalih prireditvah po druÅ¡tvih v GZ
in izven nje. Podpoveljnik se je Å¡e posebej zahvalil vsem, ki so pripravljeni sodelovati v desetini, za trud in napor, ki so
ga vloÅ¾ili v delo in doseÅ¾ene uspehe. Vsekakor si Å¾eli, da bi s skupnimi moÄ•mi to delo nadaljevali. Â LetoÅ¡nji obÄ•ni zb
bil hkrati tudi volilni. Zaradi odstopne izjave dosedanjega poveljnika druÅ¡tva, Mirana Javornika, se je izvolilo in potrdilo
novega poveljnika, PodkriÅ¾nik Petra. Dosedanjemu poveljniku je bila izreÄ•ena iskrena zahvala za uspeÅ¡no delo. Â Po
besedah predsednika druÅ¡tva, Rajka Kundih in glede na sprejet plan dela za leto 2017, druÅ¡tvo tudi v prihodnje ne bo
poÄ•ivalo. V drugi polovici januarja se bodo priÄ•ele aktivnosti za prodajo starega avtomobila, nabavilo se bo Å¡e nekaj
gasilske opreme za avto, katerega prevzem se predvideva skupaj s praznovanjem 30 letnice druÅ¡tva, v spomladanskem
Ä•asu. DruÅ¡tvo si bo Å¡e naprej prizadevalo za izobraÅ¾evanje Ä•lanov, udeleÅ¾bo na gasilskih tekmovanjih s Ä•im veÄ•jim
Å¡tevilom ekip, organizirali pa bodo tudi veÄ• aktivnosti. ÄŒlani nameravajo organizirati pohod v mesecu marcu, ob dnevu
Å¾ena in Pohod po obronkih Zbelovske, Sladke in Dolge Gore ter organizirati tradicionalno prireditev SreÄ•anje muzikantov
in Oktoberfest. Vsekakor jim dela ne bo zmanjkalo. Â Na obÄ•nem zboru so se podelila razliÄ•na priznanja in odlikovanja.
Priznanja veteranom sta podelila predstavnik veteranov, Dobnik Marjan, predsednik druÅ¡tva, Kundih Rajko in poveljnik,
Peter PodkriÅ¾nik. Ostala priznanja in odlikovanja so podelili namestnik predsednika GZ Å entjur, AleÅ¡ Guzej, predsednik
PGD Dolga Gora, Kundih Rajko, poveljnik GZ Å entjur, Martin Cmok in poveljnik PGD Dolga Gora, Peter PodkriÅ¾nik. Â Po
podeljenih priznanjih so imeli besedo Å¡e gostje. Spregovorili so predstavnik GZ Å entjur, namestnik predsednika, AleÅ¡
Guzej, predstavnik ObÄ•ine Å entjur, podÅ¾upan, Robert Polnar, predsednik KS Dolga Gora, Franc Arzenak in predstavniki
druÅ¡tev. Pohvalili so predvsem delo druÅ¡tva, njegove doseÅ¾ke, Ä•estitali za izjemno delo, sodelovanje in aktivnost na vseh
podroÄ•jih. Â Po uradnem delu je sledila Å¡e odliÄ•na pogostitev, za katero so poskrbeli Ä•lani druÅ¡tva, Marjan Dimec, Milan
BoÅ¡koviÄ• in Alojz Dobnik ter druÅ¾enje ob glasbi do jutranjih ur.
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