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PROGRAM DELA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA (PGD) LIBELIČE ZA 

LETO 2015 

 
 

 
Upravni odbor PGD Libeliče je na svoji zadnji redni seji, ki je bila 28. 1. 2015 podal predlog naslednjega 
programa dela za leto 2015: 
 
 

• Nadaljnje preventivno obveščanje krajanov Krajevne skupnosti Libeliče o protipožarni varnosti, ter 
pomoč krajanom pri zagotavljanju požarne varnosti in drugih potrebah, 
 

• Vzdrževanje hidrantnega sistema, protipožarnih bazenov in vodnih zajetij v potokih za operativne 
potrebe in primere ter odprava ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti; v tej zvezi bomo v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo (KS) Libeliče poskušali dograditi hidrantno omrežje s 
protipožarnimi bazeni na območju nekdanje meje in novega naselja na Libeliški gori, 
 

• Udeležba na strokovnih izobraževanjih ter usposabljanjih operativnih in drugih članov za zagotavljaje 
požarne varnosti v okviru Gasilske zveze (GZ) Dravograd in Gasilske zveze Slovenije (GZS). 
 

• V oktobru mesecu požarne varnosti organizirati dan odprtih vrat društva s pregledom gasilnih 
aparatov v sodelovanju in ob pomoči PGD Prevalje,  
 

• V oktobru mesecu požarne varnosti udeležba na skupnih operativno taktičnih vajah v okviru GZ 
Dravograd in Koroškega gasilskega območja (KGO), 
 

• V oktobru mesecu požarne varnosti predstavitev opreme in vloge gasilca za otroke vrtca in osnovne 
šole (OŠ) Libeliče,  
 

• Nadaljnja nabava opreme za operativne člane ter drug potrebne opreme za izvajanje protipožarne 
dejavnosti, 
 

• Izvedba nekajurnega tečaja, namenjenega rokovanju z avtomatskim defibrilatorjem in osnovnim 
postopkom oživljanja za operativne člane in druge zainteresirane krajane,  
 

• Priprava tekmovalnih desetin za udeležbo na gasilsko športnih aktivnostih (tekmovanja na lokalnem 
in regijskem nivoju) ter aktivnostih v kvizu in orientaciji, 
 

• Organizacija tekmovanja po določilih CTIF za člane in članice v okviru 5. Memoriala Oto Antona ter 
druženje tekmovalcev v nadaljevanju, 
 

• Nadaljnja ureditev gasilskega doma in okolice v sodelovanju s KS Libeliče in Kulturno prosvetnim 
društvom (KPD) Libeliče, ter pridobitev ustrezne lokacije z izdelavo primernega projekta za izgradnjo 
novega gasilskega doma v okviru večnamenskega objekta, 
 

• Udeležba na aktivnostih in prireditvah GZ Dravograd, KGO in GZS, 
 

• Soorganizacija prireditve ob dnevu žena s KS in KPD Libeliče,  
 

• Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov in dobrega sodelovanja  z ostalimi subjekti v kraju in 
krajani (KS Libeliče, KPD Libeliče, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Ajda, vrtcem in 
OŠ Libeliče, občinskimi organi (GZ Dravograd, Občina Dravograd, Policijska postaja (PP) 
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Dravograd) ter ostalimi PGD v GZ in KGO, prijateljskimi društvi ter sosednjimi društvi iz Republike 
Avstrije. 

 
 
 

Upravni odbor PGD Libeliče 
 
 
Priloga: 
• Načrt dela mladih članov 

 


