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LIBELIČE ZA LETO 2018
Spoštovani…
Leto je naokoli in zopet je na sporedu redni letni Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva
Libeliče, ko je čas, da se za eno leto ozremo nazaj in pregledamo delovanje društva ter njegove
dosežke v preteklem letu. Natanko eno leto in pet dni je od volilnega občnega zbora v letu 2018, ko
ste nam za novo mandatno obdobje petih let do leta 2023 zaupali vodenje društva, natanko 128 let
pa je tudi od takrat, ko so se naši predniki s trdno voljo odločili, da ustanovijo društvo, ki zavidljivo
uspešno deluje še danes. Iz tega lahko ugotovimo, da se nam hitro in neomajno približuje
praznovanje častitljive okrogle obletnice delovanja društva, ki jo z veseljem in nestrpnostjo že
pričakujemo.
Za delo v preteklem letu lahko rečem, da smo se v upravnem odboru in ostalih organih društva
trudili, da smo vestno, dosledno in z veliko mero pripadnosti ter resnosti izpolnjevali obljube in
zaveze, ki smo jih članstvu obljubili ob izvolitvi in lahko rečem, da so bile naloge, ki smo si jih
zadali na prejšnjem občnem zboru skoraj v celoti realizirane, prav tako pa smo venomer sledili tudi
osnovnim ciljem delovanja društva, določenim v sprejetem statutu, kar nas bo vodilo tudi v
prihodnje.
Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče je ob koncu leta 2018 štelo natančno 292 članov, od katerih
je 244 članic in veterank oziroma starejših gasilk ter članov in veteranov oziroma starejših gasilcev,
48 pa je pionirk in mladink ter pionirjev in mladincev. Medse smo v preteklem letu včlanili eno
gasilko, ki je izpolnjevala pogoje za vstop v gasilsko organizacijo, na podlagi lastne želje pa je iz
društva izstopilo osem članov, žal pa smo se od treh, ki smo se jih spomnili uvodoma, morali tudi
za vedno posloviti. Še enkrat se tako njim in vsem ostalim preminulim članom PGD Libeliče
iskreno zahvaljujemo za vso delo, ki so ga opravili v naših vrstah in za delovanje gasilstva v
Libeličah. Tega nikoli ne bomo pozabili.
Upravni odbor PGD Libeliče se je v preteklem letu v okviru delovanja prostovoljnega gasilskega
društva na sejah sestal sedemkrat, in sicer na šestih rednih sejah in na eni korespondenčni seji. Prva
seja je bila kar hitro po skupščini Gasilske zveze Dravograd 21. 3. 2018, zadnja pa 27. 12. 2018, ki
je bila tudi razširjena, na katero so bili vabljeni še drugi organi društva. Na sejah je bila vedno
prisotna večina članov, kar je bila podlaga, da smo lahko odločali o vseh pomembnejših vprašanih
organizacijske ter finančne narave in smo lahko veljavno sprejemali tudi sklepe. O sejah so
sestavljeni zapisniki, ki so tudi predmet pregleda komisije Gasilske zveze Dravograd, ki se izvaja v
mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti in pri tem nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Na vseh
rednih sejah je bilo oblikovanih ter potrjenih 18 sklepov ter še eden na dopisni seji, člani upravnega
odbora pa so bili na vsaki seji seznanjeni tudi z aktivnostmi organov na Gasilski zvezi Dravograd
ter h vsebinami sej njihovih organov.
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Delovanje upravnega odbora je bilo skozi celotno leto usmerjeno k napredovanju in razvoju
društva. Obravnavane so bile različne aktualne, organizacijske in finančne teme in problemi,
posebno mesto pa je ob tem imelo operativno delovanje društva, katerega smo člani upravnega
obora brez pomisleka podpirali ter mu zagotavljali potrebna sredstva in pogoje za čim bolj uspešno
realizacijo in napredek, pa naj si bo od nakupa opreme, do zagotavljanja ustreznih pogojev za
priprave in udeležbo na tekmovanjih na vseh ravneh kjer ekipe dosegajo zavidljive rezultate, na kar
smo člani upravnega odbora izredno ponosni, še posebej ponosni pa smo na naše najmlajše, ko jih
opazujemo kako aktivno se vključujejo v gasilske vrste, med njimi pa velja zagotovo izpostaviti
ekipo pionirk – državnih prvakinj v gasilski orientaciji v letu 2018. Z njihovim zadovoljstvom in
veseljem je naše delo poplačano.
Člani upravnega odbora smo se udeleževali vseh uradnih sej ter sestankov komisij, odborov in
drugih organov v okviru Gasilske zveze Dravograd kjer zasedamo svoje mesto ter na njih tudi
konstruktivno sodelovali. Med konkretnimi aktivnostmi v letu 2018, od katerih so nekatere že
utečene, nekatere pa so bile izvedene na novo ali ponovno, izpostaviti: organizacijo rednega letnega
občnega zbora za člane in mladino, postavitev mlaja ob prazniku dela na igrišču, ki ga je v
preteklem letu darovala kmetija Prajs oziroma družina Kert, katerim se za darovano drevo najlepše
zahvaljujemo, organizacija 9. tradicionalnega memoriala Oto Antona, po daljšem premoru smo
zoper organizirali tabor za mladino na CŠOD Ajda, po daljšem premoru smo zopet organizirali
strokovno ekskurzijo za člane, uredili smo potrebne logistične formalnosti za udeležbo gasilskih
desetin na občinskem ter državnem tekmovanju v gasilsko športnih disciplinah, s strani komisije
GZ Dravograd smo bili deležni napovedanega pregleda na katerem smo ponovno dosegli največje
število točk, ob dnevu spomina na mrtve smo se s prižigom sveč spomnili naših pokojnih članov, s
sofinanciranjem članov smo kupili večje število novih delovnih uniform in z njimi oblekli 2
tekmovalni enoti, ki sta se udeležili državnega tekmovanja, ob koncu leta 2017 krajanom in drugim
razdelili koledarje za leto 2019, na tem mestu se želim vsem zahvaliti za donirane prostovoljne
prispevke, decembra organizirali razširjeno zaključno sejo, na katero so bili vabljeni tudi vsi člani
drugih organov, omogočili smo udeležbo na srečanju mladini, članicam ter starejšim gasilkam in
gasilcem, udeležili smo se kongresa Gasilske zveze Slovenije na Ptuju, sprejeli smo hišni red v
gasilskem domu, z donacijami smo uspeli zagotoviti določena sredstva, ki smo jih namenili za
nakup opreme za operativne gasilce, prijavili smo se na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme, kjer smo dobili povrnjena določena sredstva, nabavili smo veliko nove opreme
za gasilce in gasilski dom, vseskozi smo po svojih zmožnostih in resursih aktivno sodelovali z
ostalimi subjekti v kraju pri njihovih aktivnostih in z njimi izvedli nekatere prireditve, (krajevna
skupnost, športno društvo, kulturno prosvetno društvo, CŠOD Ajda, OŠ, vrtec…), pa tudi subjekti
izven kraja (Občina Dravograd, Gasilska zveza Dravograd, Občinski štab civilne zaščite Občine
Dravograd, Policijska postaja Dravograd, Upravna enota Dravograd in drugimi..) ter tudi drugimi
sosednjimi društvi, tudi v sosednji Republiki Avstriji, predvsem pa s prijateljskimi društvi Dolič
Šentflorjan, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Dekani, Črna na Koroškem in Domžale
Mesto, z navedenimi organi smo vzdrževali dobre medsebojne odnose, za krajane KS Libeliče in
ostale zainteresirane smo organizirali pregled gasilnih aparatov, uredili smo elektronsko evidenco
osnovnih sredstev, izvedli smo inventuro, izvedli smo vsakoletno generalno čiščenje gasilskega
doma, nadaljevali smo z obnovo miz in klopi, v hladnejših mesecih smo nudili brezplačno uporabo
dvorane društva vsem ostalim društvom v kraju, ki izvajajo v njej različne prireditve, telovadbe,
sestanke, turnirje, vaje, obnovili smo nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje odgovornosti
članov ter zavarovanje gasilskega doma, veliko dela pa je bilo vloženega tudi v vzdrževanje
gasilskega doma ter gasilske opreme. Nekaj nalog je ostalo še nerealiziranih in jih bomo še izvedli
oziroma so v fazi izvajanja.
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Vsega navedenega dela nebi bilo opravljenega brez pridnih članic in članov, veterank in veteranov,
ki so pripravljeni vložiti trud in čas za dobrobit društva, za kar se jim najlepše zahvaljujem na tem
mestu v svojem imenu in v imenu vodstva PGD Libeliče, kljub temu pa bi pričakovali še nekoliko
večjo angažiranost ostalih, ki jih na gasilskih aktivnostih ne opazimo ravno pogosto. Za sodelovanje
in podporo se želim zahvaliti tudi ostalim organizacijam ter njihovim predstavnikom v kraju ter
izven njega. Druge izvedene aktivnosti in posebnosti delovanja društva bodo razvidne iz poročil, ki
sledijo.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« in lep preostanek prazničnega dne.

Predsednik:
Marko Prevolčič, mag.
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