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POROČILO POVELJNIKA PGD LIBELIČE ZA LETO 2018
Spoštovani člani PGD Libeliče ter ostali gostje. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Pa preglejmo dogajanje v preteklem letu še z moje strani.
Čeprav za naše društvo rad rečem, da nimamo veliko intervencij, smo bili na pomoč v letu 2018
poklicani 5 krat, vse intervencije pa so bile tehnične narave. Začelo se je 16.2. ko se je pri rezanju
drv hudo poškodoval domačin in je NMP zahtevala prevoz poškodovanca s helikopterjem, zato je ta
pristal na našem letališču. Potrebno je bilo zavarovati kraj pristanka. Naslednji poziv smo dobili
28.5. v večernih urah. In sicer je našo pomoč potrebovala posebna enota za uničenje
neeksplodiranih ubojnih sredstev. Šlo je za najdbo pehotne mine »za Dravo« v neposredni bližini
Avstrijske meje. Ker je bila mina prenevarna za odstranitev je bila potrebna detonacija na kraju
samem. Naloga gasilcev pri tem pa je zavarovanje območja. Sodelovalo je 10 operativcev. 14.9. je
močna vročinska nevihta s točo povzročila razlivanje vode pri Križanu. Izvozili smo z obema
voziloma in desetimi operativci. Očistili smo cestne prepuste in jaške, zalivanja objektov ni bilo.
Naslednja intervencija je bila na naši OŠ. Med tednom sem bil s strani šole obveščen, da pouk v
zgornjih prostorih šole ni več mogoč zaradi nadležnih os. Zato smo po dogovoru z vodstvom šole v
soboto 20.10. dopoldan 4 gasilci izvozili na pregled stanja. Odkrili smo ogromno osje gnezdo na
strehi šole. Potrebno je bilo dodobra uničiti streho, da smo lahko odstranili osir. Pred posegom na
strehi smo obvestili vodstvo šole, saj je bilo potrebno zagotoviti sanacijo, ki z naše strani nebi bila
izvedljiva. Zadnji poziv lani pa je bil 29.10. kjer smo pomagali pri polnjenju in razvozu
protipoplavnih vreč v Dravogradu.
Tekmovanja v letu 2018:
-

-

-

-

27.1. je na Kopah potekalo regijsko smučanje gasilcev. Sodelovali smo z 14 člani.
3.2. je na smučišču Bukovnik potekalo smučarsko tekmovanje GZ Dravograd. Sodelovali
smo z 21 člani in dosegli odlične rezultate.
Gasilska zveza Dravograd je skupaj z GZ Dravske doline tekmovanja v gasilsko športnih
tekmovalnih disciplinah organizirala 2. in 3.6. V soboto je bilo v Trbonjah mladinsko
tekmovanje, kjer smo nastopili z 4 enotami, v nedeljo pa je bilo na Muti člansko in
veteransko tekmovanje. Nastopili smo z 6 enotami in dosegli naslednje rezultate: starejši
gasilci 1. Mesto, starejše gasilke II 1. Mesto, starejše gasilke I 5. Mesto, članice A 2. Mesto,
člani A1 1. Mesto in člani A2 2. Mesto. Vsem enotam še enkrat iskrene čestitke za dosežene
rezultate.
Regijskih tekmovanj v lanskem letu ni bilo, saj regijsko poveljstvo ni pokazalo volje, da bi
jih organizirali in pa enote iz regije so že bile uvrščene na državno tekmovanje in to ni bilo
potrebno. To se je poznalo tudi pri motivaciji enot v društvih, saj je bilo število nastopajočih
na tekmovanjih gasilskih zvez manjše. Iz našega društva so nastop odpovedale 3 enote,
kljub temu pa smo skupno sodelovali z 10 enotami. Upam da bo letos boljše, ko je
kvalifikacijsko leto.
Udeležili smo se tudi treh društvenih tekmovanj: 16.6. na Muti, 23.6. v Vuzenici in 20.7. v
Sveti Ani v Slovenskih Goricah. Vsakič je nastopila po ena mešana enota, vidnejših
rezultatov pa ni bilo.
26.8. smo organizirali že 9. Memorial Oto Antona. Sodelovalo je 5 enot iz našega društva in
4 gostujoče: iz Kotelj, Črneč in 2 enoti iz Šentjanža katerim se še enkrat posebej
zahvaljujem za udeležbo na našem tekmovanju. Škoda, da na takšno prireditev ne pride več
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enot. Libeličani se zmeraj potrudimo, da je organizacija na visokem nivoju, tudi vreme je
služilo. Nič nas ne bo ustavilo, da letos ne bi organizirali še desetega memoriala, ne
nazadnje si je to naš Toni tudi zaslužil. Za 11. ponovitev pa nebom že danes dal roke v
ogenj, saj bomo o organizaciji tekmovanja sami sebi dobro premislili.
Bližal se je vrhunec sezone, zato smo v sodelovanju z regijskim poveljstvom organizirali
trening enot uvrščenih na državno tekmovanje. To je bilo 15.9. dopoldan za mladino v
Radljah ob Dravi in popoldan za člane in veterane v Libeličah. Za popoln dan pa so
poskrbele naše pionirke, ki so postale državne prvakinje v gasilski orientaciji. Kot naročeno
za tak uspeh je bilo domače igrišče polno gasilcev in pripravili smo jim nepozaben sprejem.
Tekla je voda, šampanjec in solze sreče vseh nas prisotnih. Čestitke punce, Žiga in
neumorna mentorica Bernarda. Tvoja volja in želja do zmage se čuti v zraku. S tem si
okužila in motivirala tudi otroke in ja, za najboljša mesta mora biti tudi to. Hvala ti še enkrat
za tvoj trud.
Državno tekmovanje za vse kategorije je bilo v Gornji Radgoni. 22.9. za mladino in dan
kasneje za člane ter starejše gasilce. Nastopili smo z osmimi enotami. To je ponovno
pomenilo velik organizacijski zalogaj za vodstvo društva. Oba dneva smo proti Radgoni
krenili z avtobusom in kombijem z tekmovalci in seveda navijači. Enote so se dobro
pripravljale, po tihem smo upali na kakšen pokal. A tokrat se ni izšlo po naših željah. Lahko
rečem, da smo bili kar razočarani, čeprav rezultati še zdaleč niso bili slabi: 4 enote med 10,
ena med 20, 2 med 30 in 1 med 40. Pokazalo se je kako veliko je državno tekmovanje in da
je za najvišja mesta potrebno pokazati največ. Mogoče pa nas to motivira za naslednji ciklus
tekmovanj.

Pogrebi:
V preteklem letu so nas zapustili trije naši člani:
- 31.3. smo se poslovili od Snežič Janeza. Sodelovalo je 21 članov
- Drugi pogreb smo imeli 31.5. kjer smo se poslovili od Kušej Marjane. Sodelovalo je 24
članov
- 20.9. pa smo se poslovili od Ring Ivane. Sodelovalo je 21 članov
- Od ostalih pogrebov smo se udeležili 10.3. pogreba v Domžalah, kjer je bilo slovo od
predsednika tamkajšnje Gasilske zveze Staneta Kovača.
- V Novembru pa smo sodelovali še na pogrebu v Šentjanžu.
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Praznovanja in parade:
- Udeležba na Florjanovi nedelji 6.5.v Doliču – 6 članov
- 19.5. sodelovanje na Kongresu GZS na Ptuju – 8 članov
- 20.5. udeležba na vsakoletni veselici v sosednjih Potočah – 4 člani
- Otvoritev regijskega vadbenega poligona v Radljah, 13.10. – 4 člani
Izobraževanja in usposabljanja:
- 3 člani so opravili tečaj za operativnega gasilca
- 2 člana sta opravila tečaj za gasilskega častnika
- 2 člana sta opravila tečaj za uporabnika IDA
- 2 člana sta opravila tečaj za inštruktorja praktičnih vaj

Ostale prireditve:
- 6.10. je bilo srečanje veteranov Koroške regije v Mislinji, sodelovalo je 17 članov
- 1.12. so se članice udeležile srečanja članic Kroške regije
Aktivnosti v okviru meseca požarne varnosti:
-

5.10. smo očistili opremo in orodišče – 9 članov
10.10. sprejem državnih prvakinj pri županji
11.10. redni pregled društva s strani GZ Dravograd. Ponovno doseženih največ točk
19.10. vaja operativcev GZ Dravograd v Trbonjah, 6 gasilcev
21.10 vaja članic GZ Dravograd v Šentjanžu, 6 gasilk + šofer
Obiskali smo tudi OŠ in vrtec Libeliče ter skupaj z zaposlenimi opravili vajo evakuacije
Kot zadnje dejanje pa smo skupaj z PGD Prevalje opravili še redni preventivni pregled
gasilnikov za krajane

Z aktivnostmi v okviru meseca požarne varnosti se zaključuje tudi moje poročilo. O dogajanju skozi
leto bi lahko še veliko napisal, saj vsega ni mogoče zapisati v takšno poročilo. Če sem kakšen
pomemben dogodek izpustil me dopolnite. Leto, ki prihaja bo prav gotovo polno aktivnosti na
katere boste vabljeni tako ali drugače. Vsakič ko prejmete kakršen koli poziv premislite, zakaj ste
ga dobili. Nadaljni razvoj društva ne bo mogoč brez vaše podpore. Včasih se je treba tudi čemu
odpovedati, da takšna organizacija lahko funkcionira.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ
Poveljnik PGD Libeliče
Rok Plešivčnik
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