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Plan aktivnosti 2022 
 

Program dela za tekoče leto je sestavljen na podlagi namena in ciljev, zaradi katerega je bilo 

ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas. Naloge so časovno opredeljene, 

predvideni so udeleženci in izvajalci posameznih nalog ter odgovorne osebe. 

 

Leto 2022 bo namenjeno nakupu potrebne osebne in skupne gasilske zaščitne opreme, skladno 

z dolgoročnim planom razvoja gasilstva v občini Štore ter potrebami operativne enote PGD 

Prožinska vas. Nadaljevali bomo z urejanje okolice gasilskega doma (ograja, dvorišče pod 

gasilskim domom) in notranjih prostorov (učilnica, pisarna). V sodelovanju z občino Štore se bo 

pričela urejati notranjost večnamenske dvorane (izolacija stropa in notranja dela). 

 

Gasilske enote se bodo fizično pripravljale in sodelovala na tekmovanjih in izobraževanju. Leto 

bomo zaključi s strokovno ekskurzijo in ogledom gasilskih znamenitosti. Glede na razmere bomo 

mladim gasilcem bomo pomagali pri pripravah na kviz, orientacijo in tekmovanja, jih popeljali na 

tabor in jim pripravili razne aktivnosti za boljše preživljanje prostega časa. 

 

Vse skozi bomo skrbeli za operativno usposobljenost skozi vaje in izobraževanja v gasilskem 

domu ter na operativnem območju.  



  www.pgdprozin.si 

 PGD Prožinska vas – Plan dela za leto 2022  Stran 3 

  

Plan aktivnosti 
 

• Občni zbor članov in mladine ob ureditvi razmer 

• Materinski pohod na Resevno (ob ureditvi razmer) 

• Izobraževanja v okviru GZ Celje in GZS 

• Letni pregled društva 

• Udeležba na tekmovanjih 

• Gasilske vaje – GZ Celje, občinsko poveljstvo, med-društvena 

 
 

 Plan aktivnosti in investicij pri gradnji gasilskega doma – 5.500 EUR 
• Ureditev večnamenske dvorane v gasilskem domu – 4.500 EUR 

• Ureditev učilnice in pisarne v gasilskem domu – 1.000 EUR 

  
Investicije v gasilsko opremo – 7.000 EUR 

Sredstva za gasilsko opremo bomo namenili za zaščitne obleke in opremo  

• Zaščitne obleke - 5.000 EUR 

• IDA – 1.200 EUR 

• Ostala gasilka oprema – 800 EUR 

 
 
 

Naloge v 2022 
 
1. Ureditev večnamenske dvorane v gasilskem domu in učilnice 

2. Skladno z merili o opremljanju gasilskih enot dopolniti manjkajočo gasilsko in zaščitno 

opremo 

3. Izvajati redno usposabljanje operativnih članov in z rednimi mesečnimi srečanji 

operativnih gasilcev povečati operativno pripravljenosti ter kakovostnejše izvajanje 

operativnih nalog 

4. Organizirati operativno-taktične vaje skozi celo leto, sodelovati na vaji GZ Celje, 

občinskega poveljstva in sosednjih društev 

5. Redno vzdrževanje gasilske opreme in gasilskega doma 

6. Redno sodelovanje z GZ Celje in uresničevaje skupaj zastavljenih ciljev 

7. Pridobivati nove člane, zlasti mlade 

8. Udeležiti se tekmovanja v okviru GZ Celje s čim več enotami ter se udeležiti čim več 

meddruštvenih tekmovanj 
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9. Povečati aktivnosti v požarni preventivi v našem okolju – obveščanje občanov o 

nevarnostih požarov v pomladanskem času ter v mesecu požarne varnosti 

10. Izvesti vizualni pregled vodnih virov na požarnem območju ter obvestiti pristojne 

organe o morebitnih nepravilnostih 

11. Organizirati srečanje mladine, v poletnih mesecih organizirati taborjenje ali letovanje 

za mladino 

12. Organizirati tradicionalni materinsko-družinski pohod na Resevno 

  
 

 
Finančni plan 2022 

 
 

Finančni plan za leto 2022 sledi usmeritvam delovanja društva in zagotavlja izvajanje nalog, ki 

jih nameravamo izvesti v tem letu. Prihodki bodo znašali 96.000 EUR (brez GVC 23.700 EUR), 

odhodki 95.580 EUR (brez GVC 23.280 EUR). Presežene prihodke nad odhodki bomo namenili za 

bomo namenili za nakup gasilskega vozila GVV-1 v letu 2024 (lastna udeležba 7.000 EUR glede 

na dolgoročni plan). 

 

 

 

PRIHODKI

Zap.št. Naziv Plan 2022
Razlika 

P2022 - P2021

Indeks 

P2021 / P2020

1 Sredstva občina Štore redna dejavnost 4.500,00 €      0,00 € 90

2 Sredstva občina Štore oprema 6.500,00 €      0,00 € 108

3 Članarina člani 600,00 €          0,00 € 67

4 FURS - sredstva iz dohodnine 3.000,00 €      1.800,00 € 109

5 Prostovoljni prispevki in donacije 1.000,00 €      0,00 € 50

6 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme 500,00 €          0,00 € 100

7 Lastna sredstva iz dejavnosti 1.000,00 €      -1.000,00 € 67

8 Prispevki občanov 5.600,00 €      600,00 € 77

9 Zavarovalnine -  €                 0,00 € 0

10 Sofinanciranje člani 500,00 €          0,00 € 50

11 Prispevki gradnja -  €                 0,00 €  

12 Nakup vozila GVC 24-50 72.300,00 €    0,00 € 100

13 Drugi prihodki 500,00 €          0,00 € 100

14 Nakup Motorna brizgalna 8/8 -  €                 0,00 €  

SKUPAJ 96.000,00 €    1.400,00 € 96

SKUPAJ brez GVC 23.700,00 €    1.400,00 € 84
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Marko Kroflič, VGČ org. II.st. 

Predsednik PGD Prožinska vas 

 

SKUPAJ Prihodki 96.000,00 €    1.400,00 € 96

SKUPAJ Odhodki 95.580,00 €    200,00 € 97

Razlika PRIHODKI - ODHODKI 420,00 €          1.200,00 €       


