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Najprej vsem skupaj en lep pozdrav. 

Delo članic v letu 2013 je bilo kar bogato. V društvu smo imele  pomladne delavnice, kjer 

smo iz papirja izdelovale rože in s perlicami okrasile pirhe. 

V centru požarne varnosti smo imele posvet članic regije Ljubljana  lll, kjer nam je tov. Matjaž 

Klarič predstavil novo gasilsko delovno obleko. 

Pridno smo tekle in trenirale. Ter se drugega junija dopoldne udeležile DM-ovega teka, 

popoldne pa občinskega gasilskega tekmovanja v Moravčah. Članice B smo bile ponovno 

same v tej skupini, zato smo se odločile, da bomo tud tokrat tekmovale v skupini članic A. Iz 

Blagovice smo tekmovali dve ekipi, ki sta osvjili prvo in tretje mesto.   

Udeležile smo se kongresa GZS v Kopru. Šle smo na pohod na Kašno planino, v organizaciji GZ 

Kamnik za članice  GZS. V planu smo imele dvodnevni izlet v planine, vendar nam je vreme 

prekrižalo načrte in smo del lepega vremena izkoristile za kolesarjenje po naši GZ. V Pečah 

smo imele članice regije Ljubljana lll delavnico Prve pomoči. 

Petega oktobra smo se članice B odpravile na mednarodno tekmovanje v Velenje in osvojile 

četrto mesto. Obiskale smo sejem zaščite in reševanja, si ogledale  kako poteka tekmovanje 

bolničarjev in reševalcev in prvč videle kako deluje mobilna bolnica. 

Na Trojanah smo imele kostanjčkov piknik za članice  GZ Lukovica in njihove družine. Za 

najmlajše pa so bile organizirane delavnice. 

Odšle smo na izlet v Prekmurje, ker smo si med drugim ogledale tudi Gasilski dom v Veliki 

polani. Nekaj članic je sodelovalo v vaji ob mesecu požarne varnosti, ki je bila v Blagovici. 

S članico iz PGD Lukovica sva se udeležili posveta članic GZS v Zrečah. Bile smo na 

prednovoletnih delavnicah v Moravčah in imele novoletne delavnice skupaj z mladino v 

Blagovici. 

Izobraževale smo se na predavanju organizacija in poslovanje gasilskih društev,pridobile 

nekaj novih gasilk in gasilsko častnico. 

Poleg vsega tega pa se ob torkih zbiramo na rekreaciji in TOPIMO MAŠČOBNE OBLOGE  ter 

krepimo mišice. 

Da nam je to vse uspelo se zahvaljujem mentorjema Matjažu in Roku ter  vsem ki ste nam pri 

tem kakorkoli pomagali. Še posebna zahvala pa vsem pridnim in delavnm članicam, ki so 

vedno pripravljene za akcijo. 

Z gasilskim pozdravom: 

 NA POMOČ! 

                                                                                                                             Komisija za članice: 

                                                                                                                             Marta Moneta 

 


