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Najprej vsi skupaj lepo pozdravljeni. 

Konec februarja je bil organiziran koncert «STOPIMO SKUPAJ ZA 

PROSTOVOLJNE GASILCE« na katerem sem bila v pomoč, kot 

telefonistka za sprejemanje donacij. 

Marca smo imele predsednice komisij izobraževanje v Preboldu. 

Kot že prejšne leto smo imele tudi letos pomladne delavnice skupaj z 

mladino na katerih smo izdelovali butarice. 

Maja smo članice GZ Lukovica organizirale posvet članic regije 

Ljubljana III. v Blagovici.  Tov. Vladka Bučevec nam je predstavila 

regijski  plan dela za leto 2015. Pripravile smo gasilsko športne igre, 

imele predavanje na temo »Žensko zdravje in še kaj«, tov. Matjaž 

Markovšek pa nas je poučil o pravilih razvrščanja. 

Junija smo se z ekipama članic A in B udeležile občinskega 

tekmovanja v Rafolčah in obe ekipi sta dosegli prvo mesto v svoji 

kategoriji. Čestitke vsem tekmovalkam. 

Udeležile smo se pohoda na Menino Planino, ki ga je že šesto leto 

zapored organizirala GZ Kamnik za članice GZS. Pohoda se je udeležilo 

231 članic in njihovih spremljevalcev. 

Udeležila sem se medgeneracijskega srečanja za članice in veterane v 

Šinkovem turnu. 

V oktobru smo se odpravile na izlet v neznano. Ogledale smo si 

rudnik živega serbra v Idriji. Obiskale gasilce v Tolminu, ker nam je 

predsednik predstavil dejavnosti društva in njihovo opremo. Članice 

pa so nam opisale svoje enakopravno delo v operativi s člani. 

Ogledale smo si še Solkanski most in se odpravile na pozno kisilo. 

Že tradicionalno srečanje članic GZ Lukovica smo letos pripravile v 

Blagovici. Pripravile smo zabavni program z imenom  »Moja Slovenija 

na pomoč«, klapa Sidro pa nam je s svojim prepevanjem polepšala 



večer. Članicam in članom, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi 

srečanja iskrena hvala. 

Udeležile smo se prazničnih delavnic v Veliki vasi, ki jih je pripravila 

GZ Moravče. 

Bila sem na posvetu predsednic komisij v Murski soboti. 

Leto pa smo zaključile z novoletnimi delavnicami in postavitvijo jelke 

skupaj z mladino. 

Poročilo zaključujem z zahvalo predstavnici za mladino Urši Urankar 

za sopripravo delavnic. Zahvala velja vsem članicam, ki imate voljo in 

si vzamete čas za naše aktivnosti. Hvala tudi vsem članom, ki ste nam 

pomagali pri pripravi prostorov za posvet in srečanje. 

 Z gasilskim pozdravom   NA POMOČ 

                                                                    Komisija za članice 

                                                                             Marta Moneta NGČ 

 

  



 


