
POROČILO KOMISIJE ZA MLADINO ZA LETO 2015 

Vse skupaj lepo pozdravljam.  

Na kratko bom povzela uresničitev delovnega plana za leto 2015, ki smo ga začeli s kvizom, 

14. marca v Krašnji. Naša stalna ekipa treh mušketirjev Jure, Blaž in Jakob so osvojili 4. 

mesto.  

Gasilske orientacije se letos spomladi nismo udeležili, smo pa svoje znanje in hitrost pokazali 

v Moravčah na občinskem tekmovanju GZ Lukovica, kjer so mladinci usvojili 1. mesto, 

mladinke pa 2. mesto. Z dobrimi rezultati smo se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki se ga 

zaradi pomanjkanja tekmovalcev nismo udeležili.  

Zaradi izredno slabega odziva je bilo letos odpovedano srečanje mladine Regije Ljubljana III. 

Datum srečanja je bil očitno razpisan v neprimernem času.  

Kot vsako leto pa smo zelo uspešno organizirali Dan požarne varnosti na OŠ Blagovica, in 

sicer 12. oktobra. Kljub nekoliko slabšemu vremenu smo izvedli evakuacijo in nekaj gasilskih 

poligonov z gasilsko opremo. Učenci so bili navdušeni nad novostmi. Ob tem se zahvaljujem 

stalni ekipi operativcev in operativk, ki pomaga pri organizaciji in izvedbi.  

Naše delo je v lanskem letu obrodilo sadove in dobili smo 4 nove člane-pionirje. Ana, Mark, 

Žiga in Erik dobrodošli v naših gasilskih vrstah. Upam, da se boste čim prej začeli aktivno 

vključevati v gasilske aktivnosti društva.  

Vsako leto pa tudi gasilska mladina zaključi bolj sproščeno. Skupaj s članicami smo 

organizirali novoletno delavnico. Okrasili smo smreko in izdelovali darilne škatlice.  

27. decembra pa smo odšli še na kopanje v Atlantis, v organizaciji GZ Lukovica. Iz našega 

društva je šlo 8 otrok in 2 mentorja.  

Za konec bi rada spodbudila vso mladino, da tudi v bodoče aktivno sodeluje pri gasilski 

dejavnosti v našem društvu, ali še bolj. Spodbujajte se med seboj, saj tako kažete gasilski 

timski duh.  

Zahvaljujem se stalni ekipi mentorjev, operativcem in operativkam, s katerimi smo sodelovali 

ta leta. Želim vam, da bi to sodelovanje ostalo tudi v bodoče, tokrat pod novim vodstvenim 

članom.  

Hvala 

S pozdravom Na pomoč! 
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