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Zadeva:          Delo z mladino PGD Loka pri Mengšu za leto 2018 

 

Pozdravljeni! Ker smo vstopili v novo leto, vam je mladinska komisija prostovoljnega gasilskega 

društva Loka pri Mengšu pripravila poročilo o delu z mladimi v preteklem letu. 

 

Kot že vsako leto smo najprej začeli z letnim zborom mladih, ki je bil 15.1.2018, kjer smo 

pregledali naše dosežke ter podelili priznanja, udeležili pa smo se tudi mladinskega občnega zbora v 

Topolah in Mengšu. 

 

V januarju smo se skupaj z mentorji odpravili na obisk v Center za zaščito in reševanje Domžale, 

kjer so nas toplo sprejeli poklicni gasilci, nam predstavili njihovo delo, seveda so prisluhnili tudi 

našim vprašanjem in nam podali odgovore. 

 

Mesec kasneje so se začela prva tekmovanja in tako smo se 16. februarja odpravili na Vir, kjer je 

potekal občinski kviz. Pripravniki so dosegli 1. mesto, naslednji dan pa je potekal občinski kviz za 

pionirje in mladince, kjer smo dosegli dva prva in dva druga mesta. 

 

Naslednja dva tedna so potekale intenzivne vaje za regijski kviz, 26. in 27. februarja pa so mentorji 

organizirali skupne priprave na kviz v organizaciji gasilske zveze Mengeš in Domžale, kjer smo se 

preizkusili v praktičnih vajah. 

 

Mesec marec smo začeli s srečanjem najboljših športnic in športnikov Občine Mengeš, kjer so naši 

pionirji, ki so 16.11.2017 postali državni prvaki v orientaciji, prejeli priznanje. 

 

3.3. smo odšli na Brdo pri Lukovici, kjer je potekal regijski kviz in smo se ga udeležili s petim 

ekipam. Pripravniki so osvojili 3. mesto in za las zgrešili državno tekmovanje, mladinci so bili 26-ti 

in 4., ter pionirji, ki so zasedli 14. in 2. mesto in smo se tudi z ekipo pionirjev udeležili državnega 

kviza, ki je poteka v Trbovljah, 17.3, kjer smo osvojili odlično 14. mesto.  

 

April je bil mesec za počitek in pripravo na naslednja tekmovanja, takoj v maju, natančneje 5.5. pa 

smo se udeležili občinske orientacije, ki je potekala v okviru naše gasilske zveze v Mengšu. 

Tekmovanja smo se udeležili s 4 ekipami in se z vsemi prebili na regijsko orientacijo, ki je bila 

organizirana v Pečah 9. junija. Ekipi mladincev sta dosegli 7. in 9. mesto, pionirji pa so zasedli 10. 

in 1. mesto, ter tako postali regijski prvaki v orientaciji.. 

 

S tem smo končali tekmovanja in prišle so zaslužene počitnice, seveda pa smo vsi nestrpno čakali 

23. avgust, ko smo se skupaj z mladimi iz PGD Topole in Mengeš odpravili na tabor na Roglo. 

Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno, ampak to ni zbrisalo nasmeha in dobre volje z obrazov, 

 

Mesec september smo pričeli s tretjimi vaškimi igrami, kjer smo skupaj s starejšimi gasilci 

tekmovali, predvsem pa smo se zabavali. Takoj naslednji teden smo se udeležili občinskega  

tekmovanja za memorial Matevža Haceta v okviru gasilske zveze Mengeš in sicer v Topolah. 

Sodelovali smo z  eno ekipo mladincev, ki je dosegla 2. mesto in z ekipo pionirjev, ki je osvojila 1. 

mesto. Takoj po tekmovanju smo pričeli s pionirsko ekipo trenirati za državno orientacijo, ki je 

potekala naslednji vikend v Moravčah, kjer smo z malo smole osvojili še vedno odlično 6. mesto. 

 

 



Sledilo je še eno državno tekmovanje za pionirje, ko smo se skupaj z navijači in starši 22.9. 

odpravili v Gornjo Radgono na tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Vreme nam ni bilo 

naklonjeno, ampak glasno navijanje navijačev nam je ohranilo pozitivno energijo. Po končani vaji 

smo si ogledali tudi sejem SOBRA, kjer smo spoznali delo policistov, vojakov, gasilec in ostalih, ki 

skrbijo za varnost in zaščito. Z ekipo smo osvojili 15. mesto, pridobili nova znanja, predvsem pa se 

zabavali in preživeli lep dan v Prekmurju. 

 

Mesec september se je približeval koncu, mi pa smo zadnji vikend izkoristili in se udeležili 

tekmovanja v Velenju v okviru festivala Pika Nogavička. Z ekipo pionirjev smo tekmovali v vaji z 

vedrovko, kjer smo pokazali vse svoje znanje in prepričljivo osvojili prvo mesto. Veselje se je 

nadaljevalo na Pikinem festivalu tekom dneva, kjer smo v last prejeli tudi Zlato Piko.  

 

20. oktobra je tradicionalno potekal kviz gasilske mladine, ki ga organizira prostovoljno društvo 

Študa, predvsem pa je tekmovanje namenjeno druženju in zabavanju. Odšli smo z eno ekipo 

mladincev, ki je dosegla 8. mesto ter dvema ekipama pionirjev, ki so dosegli 16. in 3. mesto.  

 

Konec meseca oktobra smo v gasilskem domu izrezovali strahove iz buč, ki smo jih odnesli domov 

in postavili pred vrata, v decembru pa smo izdelovali božično novoletne voščilnice in se tako 

poslovili od leta 2018 in se pripravili na nove izzive v prihajajočem letu.  

 

To je iz naše strani za letos vse, bilo je zelo naporno predvsem pa zabavno leto, ki seveda ne bi 

minilo brez pomoči in spodbude naših mentorjev, za kar smo jim zelo hvaležni. Veselimo se 

tekočega leta in smo pripravljeni na nove aktivnosti, predvsem tudi na novo znanje in nova 

prijateljstva.  

 

 

 

 

NA POMOČ! 
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