
POROČILO MLADINSKE KOMISIJE PRI PROSTOVOLJNEM GASILSKEM 

DRUŠTVU GORNJI GRAD ZA LETO 2021 

 

Leto 2021 je zopet minilo v znamenju covid ukrepov, zaradi česar je bilo delovanje mladinske 

komisije precej okrnjeno. V mesecu februarju se je nekaj naših otrok in mentorjev udeležilo 

Državnega virtualnega kviza, ki je potekal od 12 – 21 februarja preko spleta. Bistvo virualnega 

kviza ni vsebovalo tekmovalnega duha ampak zgolj sodelovanje in obnavljanje znanja 

gasilstva. V poletnem času so se covid razmere nekoliko umirile in lahko smo pričeli s poletnimi 

gasilskimi vajami. Otroci so se na vajah poleg učenja in treninga za veščine tekmovanj srečevali 

tudi s spoznavanjem gasilske tehnike. Večkrat smo po vajah pripravili igre→vodne igre z 

baloni, »šricanja« z ročniki in še bi lahko našteval. Otroci so ob razkazovanju in praktični 

uporabi gasilske tehnike vidno uživali. Po poletni sezoni dopustov je jeseni sledil trening za 

orientacijo, ki je letos potekala v organizaciji PGD Šmartno ob Dreti. Tekmovanja se je 

udeležilo 5 ekip in sicer 2 mladinski, 2 ekipi pionirk in 1 ekipa pionirjev. Ekipi mladincev sta 

dosegli 2 in 4 mesto, pionirke so bile 3 in 5, ter ekipa pionirjev je bila na drugem mestu. Zaradi 

ponovnih okužb v jesenskem času je odpadlo tekmovanje mladine, ki ga organizira GZZSD. V 

mesecu decembru so otroci zopet kot v predhodnem letu izdelali voščilnice, ki so jih ob 

prihajajočih praznikih dobili vsi člani društva nad 70 let. Ob koncu leta smo otrokom pripravili 

v gasilskem domu še Božička in se jim skupaj z mentorji zahvalili ob pici in pijači ter 

praktičnimi daril, ki smo jih kupili. 

Naj povem, da je v lanskem letu po krajšem premoru ponovno uspešno mladinska komisija pri 

PGD dobila precejšnje število otrok v društvo. Ob tem se moram zahvaliti najprej vsem 

mentorjem, ki pomagajo pri izvajanju vaj in s svojimi idejami ter prostim časom pripomorejo 

k zanimanju mladih za gasilstvo.  

Poleg tega pa gre ogromna zahvala staršem, ki otrokom kljub težkimi časi, dovolijo na gasilske 

vaje.  

Seveda nazadnje gre zahvala tudi vodstvu društva, ki tako finančno kot tudi materialno poskrbi, 

da imamo lahko nemoteno izvajanje vaj. Naj tako ostane tudi v bodoče. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
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