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PROGRAM DELA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA (PGD) LIBELIČE ZA
LETO 2019
Upravni odbor PGD Libeliče je na svoji zadnji redni seji, ki je bila 13. 1. 2019 oblikoval predlog
naslednjega programa dela za leto 2019:
1. Preventivno obveščanje krajanov Krajevne skupnosti (KS) Libeliče o protipožarni varnosti, ter
pomoč krajanom pri zagotavljanju požarne varnosti in drugih potrebah, kar izhaja iz osnovne
naloge gasilske službe,
2. Vzdrževanje hidrantnega sistema, protipožarnih bazenov in vodnih zajetij v potokih za
operativne potrebe in odprava ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti; v tej zvezi bomo v
nadaljevali z aktivnostmi za dograditev hidrantnega omrežja s protipožarnimi bazeni na novih
lokacijah, saj so dosedanje aktivnosti v tej zvezi naletele na pozitiven odziv,
3. Udeležba na strokovnih izobraževanjih ter usposabljanjih operativnih in drugih članov za
zagotavljaje požarne varnosti v okviru Gasilske zveze (GZ) Dravograd, Koroškega gasilskega
območja (KGO) in Gasilske zveze Slovenije (GZS),
4. V oktobru mesecu požarne varnosti organizirati preventivne (ozaveščanje javnosti) ter
operativne aktivnosti (vaje v okviru PGD, GZ in KGO) z namenom zagotavljanja požarne
varnosti v kraju, zvezi in območju, v skladu z letošnjo temo oktobra meseca požarne varnosti,
5. V oktobru mesecu požarne varnosti predstavitev opreme in vloge gasilca za otroke vrtca in
osnovne šole (OŠ) Libeliče, v skladu z letošnjo temo oktobra meseca požarne varnosti,
6. Nadaljnja nabava opreme za operativne člane ter druge potrebne opreme za izvajanje
protipožarne dejavnosti,
7. Vzdrževanje stare opreme, gasilskih vozil in drugih sredstev,
8. Ustrezna priprava tekmovalnih desetin za udeležbo na gasilsko športnih aktivnostih
(tekmovanja na lokalnem in regijskem nivoju) ter aktivnostih v kvizu in orientaciji,
9. Organizacija tekmovanja po določilih CTIF za člane in članice v okviru tradicionalnega 10.
memoriala Oto Antona ter druženje tekmovalcev v nadaljevanju,
10. Nadaljnja ureditev ter vzdrževanje gasilskega doma in okolice v sodelovanju s KS Libeliče in
Kulturno prosvetnim društvom (KPD) Libeliče,
11. Nadaljnje aktivnosti v zvezi željene izgradnje novega gasilskega doma v okviru
večnamenskega objekta ter ostale s tem povezane dejavnosti (pridobivanje soglasij in
dokumentacije),
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12. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za obnovo miz in klopi, s katerimi razpolagamo,
13. Nabava svečanih paradnih oblek ter delovnih oblek,
14. Organizacija tabora za mlade člane,
15. Udeležba na aktivnostih, prireditvah in svečanostih GZ Dravograd, KGO in GZS,
16. Organizacija udeležbe tekmovalnih desetin na občinskem in regijskem tekmovanju v gasilsko
športnih disciplinah,
17. Soorganizacija različnih aktivnosti v kraju s KS, ŠD in KPD Libeliče,
18. Organizacija strokovne ekskurzije za člane,
19. Obisk starejših in obolelih gasilcev,
20. Izvedba redne letne inventure,
21. Priprava ter razdelitev koledarjev za leto 2020,
22. Organizacija rednega letnega občnega zbora,
23. Sestajanje organov društva na sejah, sodelovanje članov na sejah GZ Dravograd,
24. Redni pregled društva v oktobru – mesecu požarne varnosti,
25. Oddaja dvorane v uporabo,
26. Organizacija pregleda gasilnih aparatov za krajane KS Libeliče in ostale,
27. Zasteklitev nadstreška s staro brizgalno pred gasilskim domom,
28. Organizirali bomo vsakoletno čiščenje celotnega gasilskega doma,
29. Spomnili se bomo pokojnih članov PGD ob dnevu spomina na mrtve,
30. Prizadevali si bomo za krepitev članstva predvsem z najmlajšimi in tudi z ostalimi, ki so
pripravljeni aktivno sodelovati pri organizacijskih ter operativnih aktivnostih ter doseganju
zastavljenih ciljev,
31. Izvajanje aktivnosti v zvezi praznovanje 130. obletnice delovanja PGD Libeliče v letu 2021,
32. Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov in dobrega sodelovanja z ostalimi subjekti v kraju in
krajani (KS Libeliče, KPD Libeliče, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Ajda,
vrtcem in OŠ Libeliče, občinskimi organi (GZ Dravograd, Občina Dravograd, Policijska
postaja (PP) Dravograd) ter ostalimi PGD v GZ in KGO, prijateljskimi društvi ter sosednjimi
društvi iz Republike Avstrije,
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33. Izvajanje drugih rednih dejavnosti (tehnični pregledi vozil, obnovitev zavarovanja gasilskega
doma in gasilcev,…).
Glede na sprotne zahteve okolja in glede na posamezne potrebe bomo načrt dela za leto 2019
ustrezno dopolnjevali ter spremljali njegovo realizacijo po nosilcih posameznih aktivnosti.

Upravni odbor PGD Libeliče

Priloga:
• Načrt dela mladih članov
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