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Največ časa v letu namenimo tekmovanjem. Že nekaj let zapored začnemo z gasilsko 

orientacijo. 11. maja na orientaciji v Topolah so pionirji Jure, Jakob in Blaž zasedli 1. mesto 

in se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 24. maja v Loki pri Mengšu. Od 18 ekip 

so fantje zasedli uspešno 11. mesto. Junija smo sodelovali na tekmovanju Gasilske zveze 

Lukovica v Rafolčah. Za naše društvo sta tekmovali dve ekipi- ena mešana ekipa mladink in 

mladincev in ena ekipa mladincev. Mladinci so zasedli 1. mesto. Kviza pa se letos zaradi 

nezainteresiranosti nismo udeležili.  

Kot vsako leto pa za mladino pripravimo tudi nekaj družabnih dogodkov in delavnic, z 

namenom, da jih pritegnemo k aktivnem sodelovanju in predvsem druženju. Skupaj s 

članicami se družimo ob spomladanskih in novoletnih delavnicah. Aprila smo izdelovali 

butarice, ki smo jih lahko pokazali na cvetno nedeljo. Decembra pa smo uporabljali različne 

tehnike izdelovanja novoletnih voščilnic. Izdelki so bili zelo lepi, unikatni in predvsem 

uporabni. Ob tem bi se zahvalila Marti Moneta za sodelovanje in pomoč.   

V preteklem letu smo se udeležili prvega srečanja mladine Ljubljana regija III, 30. avgusta, ki 

ga je organizirana naša gasilska zveza. Pomagali smo pri pripravah in sodelovali tudi na 

samem srečanju. Vreme je bilo zelo vroče in lahko smo uživali v vodnih igrah in druženju. 

Oktobra smo gasilci obiskali tudi osnovnošolce v Blagovici in obeležili mesec požarne 

varnosti. Pripravili smo jim pester program spoznavanja gasilskega vozila GVC 16/26 in 

gašenje s hitrim napadom. Otroci so se preizkusili tudi v štafeti z ročnikom, gašenjem z 

gasilniki in spoznali osnove prve pomoči.  

Tradicionalno pa decembra mladino za nagrado peljemo tudi na kopanje v Atlantis. Letos se 

je kopanja žal udeležilo le 6 mladincev iz našega društva.  

Zadnjih nekaj let opažamo upad mladine v našem društvu. Kljub vsem prilagoditvam in 

prošnjam se mladina zadnje čase vedno bolj oddaljuje od gasilske dejavnosti. Predvsem je to 

opaziti pri udeležbi na tekmovanjih in tudi družabnih dogodkih. Lansko leto smo imeli 26 

aktivnih članov, letos se je ta številka prepolovila. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da so zadnji 

vpisani otroci letnik 2003 in so letos stopili že v mladinske skupine. Najmlajših članov- 

pionirjev z letošnjim letom 2015 naše društvo nima.   

Mentorji se trudimo, da bi pritegnili mladino k sodelovanju. Pripravljenih imamo še kar nekaj 

idej. Že vrsto let se tekmovanja ponavljajo in ni bojazni, da nebi zmogli tudi letos. Vendar pa 

potrebujemo zainteresirano mladino, da pokažemo, da Prostovoljno gasilsko društvo v 

Blagovici še ni šlo v pozabo.  

 

Na pomoč! 

Predsednica komisije za mladino Urša Urankar 


