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Zadeva:                       Delo z mladino PGD Loka pri Mengšu 2019 
 

Pozdravljeni! Vstopili smo v novo leto in mladinska komisija vam je pripravila 

poročilo o delu z mladino v preteklem letu. 
 

Leto smo začeli z našim mladinskim občnim zborom, nato pa smo se udeležili še 

mladinskega občnega zbora v Topolah in Mengšu. Kmalu za tem je potekal posvet 

mentorjev mladine v Zrečah, katerega se je udeležil naš predsednik Robert 

Ručigaj. 
 

V naslednjem mesecu so se začela tekmovanja, ampak najprej so se v njih 

preizkusili naši mentorji, ki so se udeležili gasilskega tekmovanja Spojka, ki je 

potekal 15.2. v Ihanu. 

Dober teden kasneje smo svoje znanje v kvizu pokazali tudi mladi. V petek, 22.2., 

so  naši pripravniki odšli na občinsko tekmovanje v kvizu na Vir in dosegli odlično 

1.mesto, dan za tem pa smo se na kviz odpravili še z dvema ekipama pionirjev, ki 

sta zasegli 1. in 2. mesto, ter z dvema ekipama mladincev, ki sta dosegli 1. in 3. 

mesto, ter se uvrstili z vsemi ekipami na regijsko tekmovanje. 
 

V nadaljevanju meseca smo pridno trenirali za regijski kviz, ki je potekal na 

osnovni šoli Rodici, kjer nam žal ni šlo vse po načrtih in nam je zmanjkalo malo 

tekmovalne sreče. S pionirji smo dosegli 8. in 9. mesto, z mladinci 12. in 14. 

mesto, s pripravniki pa 3. mesto. 
 

Mesec kasneje, so nas taborniki iz Mengša povabili na orientacijo z roko v roki. 

Na vabilo smo se odzvali, saj se vedno radi igramo in učimo tudi druge stvari, ki 

nam vedno pridejo prav. Postavljali smo bivake, tekmovali v vaji z vedrovko, 

imeli orientacijsko pot, na koncu pa pekli hrenovke na pravem taborniškem ognju. 
 

Teden kasneje je potekalo občinsko tekmovanje v orientaciji v Moravčah, ki smo 

se ga udeležili z dvema ekipama pionirjev, dosegli so 1. in 5. mesto, z dvema 

ekipama mladincev, ki so dosegli 1.in 2. mesto, ter z ekipo pripravnikov, ki so 

postali občinski prvaki. 
 

Prišel je mesec maj in čakalo nas je regijsko tekmovanje v orientaciji. 25.5. smo 

se v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom odpravili proti Veliki Štangi v gasilsko 

zvezo Šmartno pri Litiji. Izvedli smo vse vaje, se podali na orientacijsko pot in 

prišli do težkega cilja, saj bil teren zelo zahteven, nato pa smo v komaj čakali 

razglasitev. 
 



Pionirji so dosegli 1. mesto, mladinci 2. in 3. mesto, ter pripravniki 2. mesto. 

Domov smo se vrni z nasmeški na obrazu, saj smo postali regijski prvaki in domov 

odnesli 5 pokalov, saj so naši pionirji odnesli tudi prehodni pokal in to v trajno 

last! 
 

Pred našimi težko pričakovanimi šolskimi počitnicami pa je sledila še poroka 

našega poveljnika Anžeta Kvedra, kjer smo sodelovali pri vodnem mostu z 

vedrovkami in ga pospremili v srečen zakon. 

Počitnic pa še kar ni bilo, saj smo se z mešano ekipo pionirjev, ki so jo sestavljali 

pionirji PGD Loka pri Mengšu in PGD Mengeš, odpravili na občinsko 

tekmovanje v Topole in zasedli 1. mesto, seveda pa so tekmovali tudi naši 

mladinci in ravno tako zasedli 1. mesto. 
 

Med poletnimi počitnicami so potekale vaje za orientacijo, vendar smo komaj 

čakali mesec avgust, ko smo se vsi mladi gasilci iz celotne GZ Mengeš odpravili 

na tabor gasilske mladine, ki je potekal v Novem Gradu. Na taboru smo pridobili 

čine pionir in mladinec, veščine plavalec, kolesar, bolničar, preventivec in 

naravoslovec gozdar, ter bronasto, srebrno in zlato značko. 
 

V mesecu septembru smo sodelovali na četrtih vaških igrah v Loki, pod imenom 

Piromani. Zelo smo se zabavali in trudili pri igrah, na koncu pa dosegli odlično 2. 

mesto. 
 

14.9. smo se odpravili z avtobusom na državno orientacijo na smučišče Kope. 

Odšli smo z ekipo pionirjev, dvema ekipama mladincev in pripravniki. Dosegli 

smo naslednje rezultate: pionirji 11. mesto, mladinci 5. in 15. mesto, pripravniki 

8. mesto. 
 

Teden kasneje smo odšli v Trzin, kjer je potekalo regijsko tekmovanje v gasilsko 

športnih disciplinah. Udeležili smo se ga z ekipo pionirjev, kjer smo moči združili 

s PGD Mengeš in ekipo mladincev. Pionirji so dosegli 8. mesto, mladincem pa je 

žal za las odneslo državno tekmovanje in so zasedli odlično 5. mesto. 
 

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo 4.10. pomagali našim starejšim 

članom pri izvedbi Gasilskega dne v Loki. Skupaj z ostalimi gasilci, policistom 

in reševalcem smo predstavili svojo opremo in se naučili kako pomagati 

nezavestni osebi. Na koncu smo tudi mi pokazali kaj vse se učimo na vajah in s 

tem pridobili nekaj novih članov. 

Sledilo je še zadnje tekmovanje v oktobru, udeležili smo se tradicionalnega kviza, 

ki ga vsako leto organizira PGD Študa. Odšli smo z dvema ekipama pionirjev in 

dvema ekipama mladincev, v katerih pa je sodeloval član prostovoljnega 

gasilskega društva  Mengeš in članica Topol. 
 
 



Konec meseca smo v naši garaži skupaj s kulturnim društvom Antona Loboda iz 

Loke organizirali noč čarovnic, kjer smo izdelovali strahove iz buč, mumije, 

netopirje in seveda ni manjkala poslikava obraza. 
 

Letošnje leto je bilo za nas gasilce zelo pomembno, saj smo praznovali že 150 let 

gasilstva na slovenskem. 15.11 je bila gasilska slavnostna akademija v Gallusovi 

dvorani posvečena nam gasilcem, kjer je nastopil naš mladinec Anžej Šarc, ki je 

na odru skupaj z ostalimi zaigral skladbo Golica. 

Konec meseca novembra sta se dva naša mentorja udeležila posveta mentorje 

Regije Ljubljana III, kje so z ostalimi mentorji spoznali novosti v prihajajočem 

letu in skupaj zaključili leto 2019. 
 

Konec leta smo se z mentorji odpravili na ogled gasilske brigade v Ljubljano, kjer 

nas je sprejel naš član Franci Skok in nam razkazal njihovo garažo, vsa vozila in 

opremo. Na koncu smo se skupaj še slikal in tudi z policisti, ki so nas prišli 

pozdravit in nam dali za darilo odsevnike, da bomo na cesti bolj vidni. 

Leto se je hitro bližalo h koncu in mi smo 11.12. dobili v gasilskem domu in 

skupaj ustvarjali božično novoletne voščilnice, ki smo jih nato poslali našim 

najbližjim. 
 

To bi bilo z naše strani vse, bili smo zelo pridni, malo ponagajali našim mentorjem 

predvsem pa smo se zabavali in imeli lepo. 
   
 
 
 
 
 
 

NA POMOČ! 
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