
POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE PGD BLAGOVICA ZA LETO 2015 

Najprej vse prav lepo pozdravljam. 

Članice smo se v januarju udeležile srečanja predsednic komisij PGD 

regije Ljubljana III., ki je bilo v Komendi. Na srečanju smo pregledale 

narejeno delo v preteklem letu in se seznanile s planom dela za leto 2015. 

Imele smo krajše predavanje, po predavanju pa smo članice PGD 

Blagovica pripravile zabavni program.  

Marca sem se udeležila posveta gasilk v Preboldu, ker so bila predavanja 

o kadrovskem menedžmentu gasilskih organizacij. Gasilec in reševalec sta 

nam predstavila največjo prometno nesrečo, ki se je zgodila na avtocesti v 

Postojni  z imenom « snežna zavesa«, kriminalist nam je predaval o 

internetu in zlorabi otrok, članice iz PGD Celje so nam opisale svoje 

izkušnje ob poplavah v Bosni in članica sveta GZS  nam je predstavila 

delo v požarnem laboratoriju.  

V maju smo se udeležile maš v čast sv. Florjana v Praprečah in 

Šentgotardu. Bile smo na posvetu članic regije Ljubljana III., ki je bilo v 

Moravčah. Na posvetu smo imele predavanje » Vloga in sodelovanje 

članic v enotah CZ in ob večjih intervencijah« in  predavanje na temo  

»trgovina z ljudmi », članice PGD Moravče pa so poskrbele za zabavni 

del programa. Konec maja  smo se udeležile tekmovanja GZ Lukovica v 

Moravčah. Članice A so osvojile 1.mesto. Članice B pa prav tako 1. 

mesto. Ker je bilo izbirno leto smo se z obema ekipama uvrstili na 

regijsko tekmovanje.  Istega dne smo se s članicami A podale na 

tekmovanje v PGD Špitalič, ker smo osvojile 3. mesto. Čestitke članicam 

in mentorjem. 

V juliju smo se podale na tradicionalni 7. pohod na Kisovec, ki ga vsako 

leto pripravlja GZ Kamnik. 

Avgusta smo pomagale pri pripripravi in izvedbi veselice. Udeležile smo 

se medgeneracijskega srečanja članic in veteranov, ki je bil v Sežani. 

V oktobru smo imele izlet članic GZ Lukovica. Obiskale smo gasilsko 

brigado v Kopru, se popeljale z ladijco in si ogledale morsko dno naše 



obale. Obiskale  smo sejem domače obrti v Kopru ter si ogledale nasad 

kaktusov. Dan smo zaključile s poznim kosilom in prijetno zabavo. 

Članice  A so se udeležile regijskega tekmovanja v GZ Šmartno pri Litiji 

in osvojile 8.mesto. Članice B se regijskega tekmovanja žal nismo 

udeležile. 

Novembra smo imele tradicionalno srečanje članic GZ Lukovica v PGD 

Trojane. Ker je v PGD v Trojane malo članic smo jim predsednice komisij 

ostalih PGD naše GZ pomagale pri pripravi in izvedbi srečanja. Srečanja 

se je udeležilo 63 članic GZ Lukovica. Z Metko sva se udeležili 

dvodnevnega posveta članic GZS v Kranjski Gori, ker sva se udeležili 

delavnice »gorske reševalne službe«, delavnice «fair combat« in delavnice 

»EFT tehnike tapkanja«. Na vseh delavnicah smo preiskusili teorijo tudi v 

praksi. Prisotni pa sva bili tudi na ostalih  predavnjih. Odzvala sem se 

vabilu na dobrodelno druženje članic, ki ga je pripravilo PGD Homec, 

kjer so se zbirala sredstva za  Anino zvezdico. Konec novembra smo 

imele regijske  novoletne delavnice, ki jih je pripravila GZ Domžale. 

V decembru  smo pripravile novoletne delavnice v društvu skupaj s 

komisijo za mladino. Postavili smo smrčico, jo okrasili in tako zaključili 

leto.  

Izobraževale smo se: 1 članica na tečaju za vodjo članic, 2 članici pa sta 

pridobili naziv  bolničarja. 

Na koncu bi se rada zahvalila članicam za pomoč in sodelovanje, 

mentorjem za pomoč pri vajah za tekmovane in vsem, ki ste nam 

pomagali.  Pohvala pa velja tudi našim veterankam. V veselje mi je bilo, 

ko sem jih opazovala pri pripravah na tekmovanje. Vse čestitke. Vsem in 

vsakemu, ki nam je kakorkoli pomagal iskrena hvala. Hkrati pa vse, ki se 

nam letos niste pridružile pri nobeni aktivnosti vljudno vabim da to storite 

v prihodnje. Več nas bo, lepše je . 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ ! 

Zlatenek:17.1.2016                                      

                                                                 Komisija za članice 

                                                                     Marta Moneta 

 


