
   

PROGRAM DELA PGD ZA LETO 2022 

Epidemija korona virusa se počasi umirja, zato v letu 2022 pričakujemo nekoliko milejše 

preventivne ukrepe in s tem manj težav pri delovanju društev. 

V januarju bo komisija za odlikovanja predlagala kandidate za podelitev priznanj in napredovanj. 

Februarja bomo podpisali aneks k tripartitni pogodbi z občino Gornji Grad o financiranju gasilske 

službe za leto 2022. Predstavniki našega društva se bodo udeležili občnih zborov sosednjih 

društev. UO in NO bo izvedel sejo glede izvedbe občnega zbora, ki bo predvidoma v februarju ali 

marcu v dopisni obliki. Konec marca bomo oddali poročila na AJPES, FURS in občino Gornji 

Grad, potekala bo delovna akcija, ki bo zajemala čiščenje in vzdrževalna dela. Mladina se bo 

udeležila kviza in pričela s pripravami na tekmovanja. Aprila se bo sestal UO in NO glede 

priprave na mašo v čast sv. Florjana in ostali tekočih zadev. Veterani bodo pričeli s pripravami na 

tekmovanja. V maju bomo z mašo v katedrali v Gornjem Gradu počastili našega zavetnika sv. 

Florjana, izvedli občinsko gasilsko vajo, mladina pa se bo udeležila tekmovanj. Junija bomo 

izvedli sejo UO in NO za tekoče aktivnosti, organizacijo društvene vaje, ob ugodnih covid 

razmerah pa tudi organizacijo veselice. Septembra se bodo člani, mladina in veterani udeležili 

tekmovanj na območju GZ ZSD, predvidena je tudi razširjena seja za pripravo na mesec požarne 

varnosti. V sodelovanju z vrtcem in OŠ Gornji Grad bomo poskušali za gasilstvo navdušiti tudi 

najmlajše. Oktobra predvidevamo izvedbo občinske in društvene vaje v sklopu meseca požarne 

varnosti. Izvedli bomo reševalno akcijo v OŠ Gornji Grad ali v domu upokojencev. V jesenski 

delovni akciji bomo poskrbeti za red in čistočo doma in okolice ter ga pripravili na zimo. V 

novembru nas čaka razširjena seja glede aktivnosti pri raznašanju koledarjev. Decembra bomo 

opravili inventuro in raznosili koledarje. V božičnem času bomo, kot vsako leto,  obiskali starejše 

člane društva, jih obdarili in jim zaželeli lepe praznike. Pri pripravi daril nam bodo pomagale 

članice zavoda Stanislava, s katerimi smo že večkrat sodelovali. 

Skozi vse leto bodo potekale še druge aktivnosti, kot so udeležba na izobraževanjih in 

tekmovanjih, izvajanje zdravniških pregledov, udeležba na sejah GZ in občinskega poveljstva, 

dostava pitne vode, pranje cest in prepustov, itd. V naslednjih letih nas čaka še legalizacija 

objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja. V prihajajočem letu bo potrebno opraviti nekaj nujnih 

obnovitvenih del v domu, načrtujemo tudi kleparska dela za sanacijo korozije na vozilu GVC. 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi v zvezi z nakupom parcele in izgradnjo novih prostorov. Župan 

občine Gornji Grad nas pri gradnji doma podpira in pomaga pri iskanju ustrezne parcele. Ko bo to 

urejeno, lahko nadaljujemo z načrti, pridobivanjem dovoljenj in dokumentacije. Naš problem s 

prostorom si želimo rešiti kvalitetno in dolgoročno, žal pa to pomeni, da bomo cilj dosegli kasneje. 



   

FINANČNI NAČRT PGD ZA LETO 2022 

1. Načrtovani prihodki: 
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  PRIHODKI IZ PRORAČUNA - REDNA DEJAVNOST 11.500 11.150 11.800 

     

  ČLANARINA PGD 1.000 1.000 1.000 

     

  DRUGI PRIHODKI 7.000 3.450 8.000 

       

Prihodki dejavnosti skupaj: 19.500 19.600 20.800 

 

Predvidevamo realizacijo prihodkov v skupni višini 20.800 €. Iz naslova financiranja občine Gornji 

Grad načrtujemo nekoliko večji obseg sredstev kot prejšnja leta in sicer v višini 11.800 €. Ta 

sredstva predstavljajo večino sredstev, ki jih društvo potrebuje za opravljanje redne dejavnosti 

požarne varnosti in predstavlja skoraj polovico vseh planiranih sredstev. Načrtovani prihodki od 

članarine se bodo gibali v podobni višini kot prejšnja leta. Načrtujemo tudi, da bomo pridobili 

nekaj donacij, predvsem od fizičnih oseb. 

 

  



   

Predvideni stroški  za leto 2022 ter primerjava s preteklimi obdobji: 
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  IZOBRAŽEVANJE: 600 0 400 

      

  VZDRŽEVANJE: 1.500 2.500 2.200 

      

 GORIVO IN GASILSKO REŠEVALNA TEHNIKA: 8.500 15.000 9.000 

     

 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI: 400 150 400 

     

 ZAVAROVANJE: 1.800 1.800 1.800 

     

 DRUGI STROŠKI ZA DELOVANJE DRUŠTVA: 6.700 4.000 5.000 

     

 OBNOVITVENA DELA V GASILSKEM DOMU 0 1.000 2.000 

     

Odhodki dejavnosti skupaj: 19.500 24.450 20.800 

Razlika (prihodki minus odhodki): 0 -4.850 0 

 

Načrtovani odhodki leta 2022 predstavljajo 20.800 €. Poleg drugih stroškov za delovanje društva, 

so najvišja postavka stroški zavarovalnih premij, sledijo stroški goriva za gasilska vozila, nekoliko 

manjši delež pa predstavljata izobraževanje in vzdrževanje. 

Stroški amortizacije predstavljajo približno 24.110. V planu teh stroškov ne prikazujemo, ker na 

izid bilance ne vplivajo, saj črpajo za to namenjene vire in se pokrivajo s prihodki. 

Načrtujemo čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 0 €. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 


