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POROČILO POVELJNIKA PGD LIBELIČE ZA LETO 2014   

 

 

Spoštovani člani PGD Libeliče ter ostali gostje. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.  

Pa poglejmo kaj se je v letu 2014 dogajalo pod taktirko operative.  

 

Začeli bomo z osnovnim gasilskim poslanstvom - zaščito in reševanjem. Tudi leto 2014 je 

bilo do nas prizanesljivo, če upoštevamo, koliko dela so gasilci opravili po drţavi.  

Poziv na pomoč smo operativci PGD Libeliče dobili 3 krat. Ţled, poplave in plaz nakazujejo 

na ţe večkrat slišano, da gasilci ţe dolgo ne gasimo več samo poţarov, ampak se vedno 

pogosteje srečujemo z tehničnimi intervencijami. Prvi dan Februarja je Slovenijo zajel ţled 

in nas prisilil da smo odpovedali na ta dan planirani občni zbor, ker smo ostali brez 

elektrike. Pa to še ni bil tak problem, imamo namreč preslab agregat, da bi rebrce do konca 

spekli. Kar se naše intervencije tiče, nam je bilo v veliki meri prizanešeno. 2. Februarja smo 

posredovali 4 gasilci pri čiščenju podrtih dreves na cesti Dravograd-Libeliče, skupaj z PGD 

Črneče. V naslednjih dneh smo na nekaj koncev vasi  posodili agregat. 

Druga intervencija z 8 gasilci so bile poplave 9. Septembra na spodnjih Gorčah pri 

Brumniku. Obilno deţevje je ponovno povzročilo divjanje obeh potokov na omenjeni 

lokaciji, ki sta ogroţala tamkajšnje hiše in ceste. Kolikor se je dalo smo preprečili še večjo 

škodo, ter iz kleti pri Brumnik Alojzu izčrpali vodo, naslednji dan pa očistili odtoke 

meteornih vod. 

To deţevje je povzročilo tretjo intervencijo 14. Septembra, ko se je na cesti proti Ajdi utrgal 

plaz in s seboj odnesel pol cestišča v dolţini nekaj metrov. Na kraj smo se odpravili z 8 

gasilci, vendar kaj dosti nismo mogli storiti. Zavarovali smo območje in obvestili pristojne 

sluţbe. 

Gasilci v kraju opravljamo tudi dela, ki se ne štejejo pod intervencije, pa nas vaščani vseeno 

prosijo za pomoč. Sem bi lahko našteli čiščenja kanalov, zamašitve odtokov, pranje vodnih 

bazenov in podobno. 

 

Sledi pa poročilo o tekmovanjih. V preteklem letu smo ponovno postavili nekaj rezultatskih 

mejnikov. Vseh 11 enot se je na tekmovanjih odlično odrezalo, rezultati so naslednji: 

 

Tekmovanja GZ Dravograd v gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah: 

- Pionirsko, mladinsko in veteransko tekmovanje je potekalo 25.4. v Dravogradu. 

Nastopilo je 6 enot v vseh kategorijah, vsi pa so dosegli 1. Mesto. 

- Člansko tekmovanje je potekalo 27.4. na Intereuropi v Otiškem Vrhu in sicer: 

Člani A 1.mesto, članice A 1.mesto, člani B2 1.mesto, člani B1 2.mesto, članice B 

2.mesto 

S tem smo na nivoju GZ Dravograd zmagali v devetih od deset kategorij. Vsem enotam 

iskrene čestitke za ta doseţek. 
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Mladinsko regijsko tekmovanje je bilo 10.5. v Slovenj Gradcu. Nastopili smo z  3 enotami, 

rezultate pa bomo slišali kasneje. Glede na naše tekmovalne navade je bil to pravi dan za 

streznitev in dokaz, da na tekmovanjih nismo sami in da tudi v drugih društvih trenirajo. 

Zato pa smo stvari na svoje mesto postavili ţe naslednji dan na regijskem tekmovanju 

članskih in veteranskih enot v Otiškem Vrhu in dosegli sledeče rezultate: 

Člani A 1.mesto, članice A 2.mesto, člani B1 1.mesto, člani B2 2.mesto, članice B 2.mesto, 

starejši gasilci 1.mesto in starejše gasilke 3.mesto. 

Vrhunec tekmovalne sezone pa je bilo drţavno tekmovanje v Ormoţu. 17.5 mladinsko in 

24.5. člansko in veteransko. Skupaj smo nastopili z 8 enotami in zasedli naslednja mesta: 

Starejše gasilke 14.mesto, starejši gasilci 21.mesto, člani B2 5.mesto, članice A 11.mesto, 

člani A 3.mesto, mladinci 2.mesto, mladinke 17.mesto in pionirke nedokončana vaja. 

 

Nastopili smo na tekmovanju v Vuzenici 28.6., kjer je naša mešana enota zasedla 2. Mesto. 

Sodelovali smo tudi na tekmovanju 23.8. v Doliču z enoto članov B, ki pa je izpadla v 

predtekmovanju in se ni potegovala za najvišja mesta. 

6.9. so se veterani in veteranke udeleţili tekmovanja za pokal GZS na Prevaljah in zasedli 

14. In 9. Mesto. 

Domače tekmovanje za memorial Oto Antona smo organizirali 30.8. ţe petič. Poleg štirih 

domačih enot sta sodelovali še enota članic iz Črneč ter moških iz Doliča. Nad udeleţbo na 

tekmovanju sem bil zelo razočaran, vseeno pa nas to ne bo odvrnilo o tega da bomo 

pripravili tudi 6. Memorial.  

Vse enote so se na tekmovanja pripravljale v Aprilu in Maju, 24.5. pa smo pripravili 

preizkus znanja članskih ter veteranskih enot za koroško regijo.  

Če pod tekmovanji potegnemo črto, lahko brez skrbi ugotovimo, da je za nami spet leto 

velikih uspehov. Izpostavil bi dva pokala iz drţavnega tekmovanja in pa 10. Zaporedno 

zmago članov A na tekmovanju GZ Dravograd. Vsem enotam še enkrat čestitam za vse 

uspehe, hkrati pa upam, da bo ta volja do vaj in druţenja v gasilskih vrstah trajala še dolgo. 

 

Svečanosti in pogrebi: 

4.5. udeleţba na praznovanju sv.Florjana na Ravnah, opravičili pa smo se kolegom iz 

Doliča, ker smo prireditev izpustili zaradi napornega prejšnjega dne. 

Pogreba sta bila 5.3 v Trbonjah in 5.8 v Vuzenici, kjer smo se poslovili od našega dobrega 

prijatelja Ivana Nagliča. 

 

Od ostalih prireditev smo se udeleţili: 

31.5 srečanje mladine GZ Dravograd v Črnečah, 21.6. srečanje veteranov koroške regije v 

Pamečah in 22.11. srečanje članic koroške regije v Šentjanţu. 

4.7. smo bili povabljeni na slavnostno sejo občine Dravograd v dvorec Bukovje, kjer je 

enota mladincev prejela zlati grb občine za doseţen uspeh na drţavnem tekmovanju. 

 

Izobraţevanja in usposabljanja: 

Tečaj za sodnika gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin je potekal marca in aprila na 

Prevaljah. Sodelovalo je 6 naših gasilcev, ki so enega izmed najzahtevnejših preizkusov 

gasilskega izobraţevanja uspešno opravili. 
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Dva gasilca sta se 5. In 6.2 udeleţila tečaja za pridobitev specialnosti uporabnik IDA, eden 

je specialnost tudi pridobil. 

6. in 7.5. je en operativec uspešno opravil obnovitveno usposabljanje za gašenje notranjih 

poţarov modul A. 

 V oktobru in novembru je potekal nadaljevalni tečaj za gasilca v Dravogradu, ki so se ga 

udeleţili 4 naši gasilci in tako pridobili čin gasilca. 

Sodelovali smo tudi na raznih posvetih: 

- 29.3. je bilo izobraţevanje za vse članice GZS v Preboldu 

- 3.4. je bil posvet mentorjev in sodnikov koroške regije v Dravogradu 

- 14. In 15.11 posvet članic GZS v Murski Soboti 

- 16.11. srečanje vodstev PGD-jev in GZ v koroški regiji 

 

 

 

Aktivnoti v mesecu poţarne varnosti: 

- Vaja članov GZ Dravograd je bila 15.10. na OŠ Dravograd. Sodelovali smo z 7 

gasilci, namen vaje pa je bil evakuacija celotnega objekta OŠ 

- Vaja članic GZ Dravograd je bila 25.10. v Trbonjah na kmetiji Zurk. 6 naših gasilk je 

uspešno opravilo reševanje strojev iz objekta, tudi takih, ki svetlobe niso videli ţe 

več let. 

- 26.10. smo izvedli društveno vajo s 7 gasilci pri Hriberniku. Namen vaje je bil 

preizkus gašenja neposredno iz hidrantnega omreţja preko MB. Ugotovili smo da 

omreţje zadostuje za gašenje notranjega poţara, kjer se voda uporablja v krajših 

intervalih. Za kaj večjega pa potrebujemo poţarni bazen ali pa pomoč ostalih društev 

v zvezi.  

- 20.10. so nas obiskali otroci OŠ in vrtca Libeliče. Tokrat smo jim pripravili obisk 

avtolestve iz koroškega gasilskega zavoda, s katero so si seveda Libeliče ogledali 

tudi od zgoraj. 

- Konec novembra smo ponovno organizirali pregled gasilnih aparatov v sodelovanju z 

PGD Prevalje. Pregledali smo veliko število gasilnikov in dobavili nekaj novih. Na 

isti dan pa smo za krajane pripravili prikaz uporabe AED. Dogodek je bil dobro 

obiskan. 

- 23.10. je bil v društvu napovedan pregled s strani GZ Dravograd. Po nekaj letih smo 

ponovno zasedli prvo mesto. 

 

 

Delovanje društva skozi vse leto poteka po nekem ustaljenem ritmu. Večina sej upravnega 

odbora in poveljstva je skupnih, tako da se o pomembnejših zadevah odločamo skupaj. 

Sodelovanje z GZ Dravograd je na najvišjem nivoju ţe nekaj let, prav tako z ostalimi 

organizacijami v kraju in občini. Leto 2014 je bilo ponovno leto uspehov, najbolj na 

tekmovalnem področju. Lepo je biti funkcionar ob poslušanju takšnih rezultatov. 

 

Seveda pa čas gre naprej in s tem prihajajo novi izzivi. Čakajo nas kvalifikacije za drţavno 

tekmovanje, potekala bodo številna izobraţevanja in usposabljanja in druge aktivnosti. Dela 
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nam nikoli ne bo zmanjkalo, zato bo treba hitro zavihat rokave in dostojno zastopati društvo 

na vseh področjih tudi v prihodnjem letu. 

 

Z gasilskim pozdravom  

NA POMOČ 

Poveljnik PGD Libeliče 

Rok Plešivčnik 

 

 

 

 

 


