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POROČILO PREDSEDNIKA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 

(PGD) LIBELIČE ZA LETO 2014 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče in njeni člani smo bili v letu 2014 izredno aktivni, 

uspešni in dejavni na številnih različnih področjih, kar boste lahko slišali, presodili ter 

ocenili skozi vsa podana poročila. Sam bom v poročilu povzel predvsem delo predsednika 

ter upravnega odbora z vidika vodenja društva. 

Upravni odbor PGD Libeliče se je v preteklem letu na sejah sestal 6-krat, 5-krat na rednih 

sejah in na eni korespondenčni seji, nekaj sej pa je potekalo skupaj s poveljstvom. Na sejah 

so bile obravnavane vse tekoče zadeve, ki se nanašajo na delovanje društva, organizacijo 

različnih aktivnosti ter druga odprta vprašanja, o vseh pomembnejših odločitvah pa so bili 

sprejeti strezni sklepi, ki so podprti z ustreznimi obrazložitvami. 

Na podlagi sklepov upravnega odbora smo na primer zaradi večletnega neizpolnjevanja 

društvenih obveznosti po statutu tako opravili izbris 46 članov društva, na novo vpisali dva 

člana, v smeri varčevanja zamenjali dobavitelja električne energije ter potrdili predloge 

poveljstva za podelitev priznanj in odlikovanj članom za leto 2014. Člani upravnega odbora 

so se skozi celotno leto udeleževali tudi različnih sej ter sestankov odborov in komisij v 

okviru Gasilske zveze Dravograd, Koroškega gasilskega območja ter Gasilske zveze 

Slovenije. 

V kletnih prostorih gasilskega doma smo dokončali s preureditvijo nekdanje mladinske 

sobe, jo opremili s pohištvom in opremo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Libeliče in 

Prosvetno kulturnim društvom Libeliče, tako, da so prostori trenutno primerni za uporabo. 

Prav tako smo odpravili manjšo napako na strehi gasilskega doma, uredili in prebelili 

dvorano, stopnišče, hodnike, prebarvali stopniščno ograjo ter dvakrat generalno očistili vse 

prostore gasilskega doma v smeri prijetnejšega razpoloženja pri zadrževanju v skupnih 

prostorih in pri različnih in številnih aktivnostih, ki se v domu izvajajo (prireditve, 

telovadba, sestanki, turnirji…). 

Ob prazniku dela smo letos ponovno postavili mlaj, ki ga je daroval naš podpredsednik 

Alojz Plešivčnik, les pa smo s pomočjo mizarstva Rener pripravili za obnovo miz ter klopi, 

k čemer bomo pristopili v spomladanskih mesecih. 

Po udeležbi na občinskem ter regijskem tekmovanju gasilskih desetin smo za člane ekip 

organizirali simbolično druženje, na podlagi odličnih predhodnih rezultatov tekmovalnih 

desetin smo se v mesecu maju udeležili državnega tekmovanja, najprej 17. za mladino, 24. 

pa za člane in starejše gasilce. Organizacijsko in logistično je bil to velik zalogaj za društvo, 

saj je želelo tekmovalce na tekmovanju spremljati veliko število navijačev, zaradi česar smo 

za tekmovanje mladine organizirali prevoz še z enim avtobusom, za tekmovanje članov in 

starejših gasilcev pa kar z dvema avtobusoma, seveda pa smo poskrbeli tudi  ustrezno 

okrepčilo, opremljenost ter razpoloženje udeležencev. 
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Svoje humanitarno delo smo podkrepili tudi s tem, ko smo 29. maja 2014 s prispevki 

krajanov zbrali skoraj dve toni pomoči za žrtve poplav na območju nekdanje skupne države 

Jugoslavije, za kar nam je Območno združenje rdečega križa Občine Dravograd izreklo 

posebno zahvalo in priznanje. Kot prejšnja leta smo tudi v lanskem letu 30. avgusta 

organizirali tradicionalni peti memorial Oto Antona z druženjem udeležencev, v okviru tega 

pa smo se na grobu spomnili pokojnega Oto Antona ter se mu poklonili s skromnim 

aranžmajem. 

V oktobru smo bili tudi mi deležni pregleda društva, opreme ter aktivnosti, izkazalo pa se je, 

da društvo dela v pravi smeri, saj so bili rezultati samega pregleda zelo uspešni. V okviru 

izvajanja gasilske dejavnosti smo se v letu 2014 prijavili na razpis za sofinanciranje gasilske 

zaščitne in reševalne opreme, iz naslova katerega smo uspešno dobili povrnjena manjša 

sredstva, ki smo jih predhodno namenili za nakup gasilskih škornjev, manjša sredstva smo 

pridobili tudi iz naslova sofinanciranja nujnih stroškov intervencij ob žledu, iz sredstev, 

zbranih na humanitarnih prireditvah pa smo pridobili v uporabo protivrezne hlače. 

Veliko pa je bilo še drugih aktivnosti, ki smo jih izvedli. Ob dnevu spomina na mrtve smo 

se naših pokojnih članov spomnili s prižiganjem spominskih sveč, uredili smo evidence ter 

obnovili zavarovanje za člane, opremo, vozila, gasilski dom, v mesecu decembru smo 

članom, krajanom in drugim prijateljem razdelili koledarje, za kar smo prejeli tudi 

prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni za delovanje društva, določena sredstva smo 

namenili za obdarovanje otrok v mesecu decembru, organizirali smo zaključno druženje 

članov ob koncu leta 2014, dvema članoma smo izdali tudi potrdila o aktivnem članstvu v 

društvu ter izvajanju neposrednih aktivnosti, v okviru zmožnosti pa smo se udeleževali tudi 

prireditev, srečanj in drugih aktivnosti v okviru kraja, občine in regije. 

V imenu upravnega odbora se na tem mestu želim zahvaliti za sodelovanje vsem članom ter 

društvom, organizacijam in ostalim subjektom na krajevnem, lokalnem in tudi regionalnem 

nivoju, saj so tudi navedeni posredno zaslužni za uspehe in dobro ter pozitivno delovanje 

našega društva. 

 

Na pomoč! 

 

 

         Predsednik: 

         Marko Prevolčič 


