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V nekaj stavkih bi rada povzela delo z mladino v našem društvu v letu 2013.  

To leto je bilo pesto kar zadeva udeležbo na raznih tekmovanjih, saj sta bila tako gasilska 

orientacija kot tudi tekmovanje Gasilske zveze Lukovica planirana v spomladanskem času. 

18. maja smo se udeležili tekmovanja iz Orientacije v Ihanu, kjer sta se ekipi pionirk in 

pripravnikov uvrstili na regijsko tekmovanje. Uspešni smo bili tudi na tekmovanju Gasilske 

zveze, 1. junija, v Moravčah. Zasedli smo dobre rezultate in pobrali kar nekaj bronastih 

medalj, vendar nam je udeležba na regijski nivo za malo ušla. Kmalu za tem smo imeli 

regijsko tekmovanje iz orientacije na Vačah. Zahtevno pot so pionirke Maja, Katja in Tjaša 

opravile zelo dobro in se uvrstile na odlično 4. mesto. Tudi pripravnikom Gašperju, Anžetu in 

Juretu ni šlo slabo, vendar je bila konkurenca kar huda. Po pestrih spomladanskih dneh smo si 

končno zaslužili počitnice, saj nas je takoj septembra čakal gasilski kviz. Komaj smo zbrali 3 

ekipe (pionirji, mladinke, mladinci). Vsi so zasedli uspešna mesta, še posebno pionirji (Tina, 

Jure in Jakob), ki so zasedli 2. mesto in se s tem uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 

16. novembra v Moravčah. Ves trud je bil poplačan, ko so se nam okoli vratu svetile medalje, 

a še vedno je bila najboljša nagrada pizza.  

Sodelovali smo tudi pri dnevu požarne varnosti z Osnovno šolo v Blagovici in sicer je 7 

gasilcev operativcev in 2 gasilki najmlajšim učencem predstavilo gasilni dom, opremo in 

vozila ter demonstriralo gašenje gorečega olja. Izvedli smo tudi evakuacijo iz prostorov in jim 

predstavili nalogo gasilcev-bolničarjev in njihovo opremo. Imeli smo tudi tekmovanje z 

vedrovko in podelili nagrade za umetniško-literarne izdelke učencev.  

Ob koncu leta pa smo se zopet osvežili v Vodnem mestu Atlantis in na smučanju v Bad 

Kleinkirchheim v Avstriji. Leto smo zaključili ob ustvarjalnih delavnicah skupaj s članicami v 

gasilnem domu v Blagovici.  

Januarja je nekaj pripravnikov uspešno opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca. Vsem tem še 

enkrat čestitam.  

Ne smem pa pozabiti, da smo v društvo sprejeli dva nova mladinca in tako je trenutno 26 

aktivnih pionirjev in mladincev. Če ste pozorno poslušali poročilo se v našem društvu veliko 

dogaja na področju mladine, zato bi si v bodoče želeli to število zvišati in približati tisti iz 

preteklih let. Ob tej priložnosti še enkrat povabim vsakega otroka, ki dosega starost med 7 in 

16 let, da se pridruži naši ekipi.  

Kar pa je najbolj pomembno pri delu z mladino pa je sodelovanje mentorjev, saj brez dobre in 

zveste ekipe nebi dosegali takih rezultatov. Za to so zaslužni: Metka Urankar, Patricija 

Markovšek, Karmen Urankar, Urša Urankar, Urban Omahna, Matej Pestotnik, Anže Čerin in 

Blaž Judež.   

Hvala vsem. S pozdravom Na pomoč! 
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