
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE 

Libeliče 29 

2372 Libeliče; Telefon 05 92 52 128 

www.libelice.si; pgd@libelice.si 
 

PGD Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče; Matična št.:5121817000; 

Ident. št. za DDV: 98432508; Št. TRR: SI56 6100 0001 2709 966 

                   Datum: 8. 2. 2019 

 
POROČILO O DELU ČLANIC PGD LIBELIČE ZA LETO 2018 

 

Leto 2018 je bilo volilno leto in tako sem prevzela vodenje članic v PGD Libeliče in hkrati postala 

predsednica Komisije za delo s članicami na GZ Dravograd. Moja namestnica je tudi članica iz 

našega društva. Posebej ponosni in veseli pa smo, da je ena izmed naših članic namestnica 

predsednika na GZS.  

Brez članic si takšno organizacijo težko predstavljamo. Naj naštejem naše aktivnosti v preteklem 

letu: 

- Udeležba na Občnih zborih v naši GZ in prijateljskih društvih. 

- Regijsko smučanje na Kopah (5 članic). 

- Priprave in pomoč pri organizaciji Občnega zbora domačega društva. 

- Smučanje GZ pri Bukovniku (1x prvo, 2x drugo in 1x tretje mesto). 

- Izobraževanje članic v Tržiču (2 članici). 

- Udeležba na skupščini GZ Dravograd (6 članic). 

- Pogrebi v domačem društvu in v GZ. 

- Letno čiščenje gasilskega doma (14 članic). 

- Pletenje venca za majsko drevo ( 6 članic). 

- Florjanova nedelja v PGD Dolič-Šentflorjan (4 članice). 

- Binkoštna nedelja v sosednji Avstriji (3 članice). 

- Udeležba na Kongresu GZS na Ptuju (3 članice). 

- Praznovanje 140 let PGD Ravne na Koroškem ( 4 članice). 

- Otvoritev Regijskega poligona v Radljah ob Dravi ( 2 članici). 

- Vaja članic GZ Dravograd na kmetiji Zdih, v organizaciji PGD Šentjanž pri Dravogradu ( 6 

članic). 

- Udeležba na strokovni ekskurziji domačega društva 

- Dvodnevni posvet članic GZS v Dobrni ( 2 članici). Tukaj smo tudi prispevale pobrane 

prostovoljne prispevke (100 €)  za dobrodelno akcijo članic »Pomagajmo gasilki«, ki jo na 

tem posvetu izvedejo vsako leto. 

- Posvet in srečanje članic Koroške regije, ki smo ga letos priredili v GZ Dravograd, in sicer v 

Šentjanžu pri Dravogradu. Udeleženke iz našega društva smo sodelovale pri izvedbi 

družabnega dela tega srečanja. 

- Starejše gasilke so izvedle skupno vajo s starejšimi gasilkami iz PGD Prevalje. 

- Vsakoletna udeležba starejših gasilk na srečanju veteranov Koroške regije. 

Izobraževanja v letu 2018 

 

Ena članica je pridobila čin gasilski častnik in opravila tečaj za inštruktorja praktičnih vaj. 

Ena članica se je udeležila seminarja za predsednika ocenjevalne komisije. 
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Tekmovanja v letu 2018 

 

Članice: 

- Člansko in veteransko tekmovanje GZ Dravograd na Muti, članice A 2. mesto. 

- Udeležba na tekmovanju za pokal Mute, Vuzenice in Mislinje. 

- Udeležba na Memorialu Oto Antona, 2 enoti. 

 

Starejše gasilke: 

- Člansko in veteransko tekmovanje GZ Dravograd na Muti, enota 2 - 1. mesto, enota 1 - 5. 

mesto. 

- Udeležba na pokalnem tekmovanju GZS na Prevaljah, kjer so tekmovale izven konkurence. 

Najpomembnejše tekmovanje v lanskem letu pa je bilo državno tekmovanje v Gornji Radgoni. V 

soboto so se ga članice udeležile kot mentorice in spremljevalke, v nedeljo pa so tekmovale. 

Članice B so kljub manjšim zapletom in poškodbi dosegle izjemen rezultat, 6. mesto od 38. enot. 

Starejše gasilke pa so dosegle 23. mesto od 41. enot. Vsem skupaj še enkrat iskrene čestitke. 

 

Dve naši članici sta gonilni sili za delo z mladimi, kjer kot odlični mentorici in motivatorki skupaj z 

mladimi dosegata izjemne rezultate na vseh področjih tekmovanja za mladino. 

 

V prihodnje si želim, da bi se kakšnega izobraževanja udeležila še katera članica.  Res je, da to 

zahteva ogromno prostega časa, vendar novega znanja in izkušenj ni nikoli dovolj.  

 

Naj se na koncu zahvalim vsem članicam in starejšim gasilkam za vso vašo izkazano pomoč pri 

delu, kjer ste nepogrešljive. Hvala vam. 

Če sem kaj pozabila, ali bi rade kaj dodale, me v razpravi na poročila dopolnite. 

 

 

Na pomoč! 

 

Ivanka Plešivčnik 
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