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POROČILO O DELU MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2013 

 

Bili smo pridni in tekmovalni. 

Zaradi vedno večje loterije s snegom in precejšnjimi finančnimi sredstvi, smo ukinili 

tekmovanje v občinskem smučanju. Smo se pa z 6 mladimi gasilci in 3 mentorji 

udeležili regijskega smučanja na Soriški planini. Eva Mikelj je osvojila srebrno 

medaljo in Eva Poglajen bronasto. Pri mentorjih je naš poveljnik Slavko Poglajen 

osvojil zlato medaljo in moja malenkost bronasto medaljo. 

 

Tekmovanja v namiznem tenisu smo se udeležili z 17 tekmovalci. Čast našega 

društva je rešila Maja Brišnik z srebrno medaljo. 

 

Kviz gasilske mladine. Mi teorijo obvladamo. Dobri smo tudi v vozlih in poznavanju 

orodja. To smo zopet dokazali na občinskem kvizu, kjer je ekipa mladincev osvojila 

zlato medaljo, pionirji pa bronasto. S 3 ekipami smo se udeležili Regijskega kviza, 

kjer pa smo morali priznati, da se nekateri sodniki ne morejo otresti lokalpatriotizma. 

Po lanskem kvizu, ko so nekatere ekipe poznale rezultate je bilo letos sporno sojenje 

na vozlih (isti sodnik) in naši mladinci, ki bi morali zmagati so padli na 4 mesto. Ob 

takih dogodkih voljo izgubijo otroci in tudi mentorji. 

  

Gasilska orientacija. Ja če se slučajno na poti ne izgubiš, lahko prideš tudi do 

medalje. Prav to se je eni od naših 5 ekip zgodilo. Ostale 4 ekipe so se vrnile domov z 

medaljami. Eno zlato, dve srebrni in eno bronasto. No tudi izgubljena ekipa je prišla 

na cilj, vendar ni našla vseh kontrolnih točk in ostala brez uvrstitve. Regijskega 

tekmovanja smo se udeležili z 4 ekipami, naši rezultati pa so bili povprečni, saj so se 

vse ekipe, ne samo naše, kar po vrsti izgubljale. 

 

Na občinskem gasilskem tekmovanju smo sodelovali z 3 ekipami in za pokal Občine 

Komenda osvojili vsa prva mesta. V primerjavi z GZ Kamnik smo osvojili eno prvo, 

eno drugo in eno tretje mesto. Pionirji so se udeležili tudi regijskega gasilskega 

tekmovanja v Mengšu. 

 

Nogomet je tekmovanje, ki se ga otroci vedno veselijo. Štiri ekipe v štirih kategorijah 

in domov smo prinesli tri medalje. Pionirke in pionirji so bili bronasti, mladinci pa so 

klonili šele v finalu. Za naše mladince je bil to izjemen uspeh, saj so se v preteklih 

letih z medaljami domov vračale predvsem dekleta. 

 

Na tekmovanje v rolanju smo odpeljali 16 otrok. Aljaž Štebe je osvojil srebrno 

medaljo, Maji Brišnik pa se je za las izmuznila, saj je osvojila 4. mesto. 
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Tekmovanje v pikadu že nekaj let organiziramo v PGD Komenda. Tudi  letos se je 

športna sreča nasmehnila Roku Repenšku, ki je osvojil srebrno medaljo in tako lahko 

rečemo, da smo se z vseh tekmovanj vrnili z medaljami. 

 

Po tekmovanju razglasimo tudi skupne rezultate celoletnih tekmovanj GZ Komenda 

in GZ Kamnik Tudi letos smo med 16 društvi osvojili drugo mesto in športno priznali 

premoč Tunjicam. 

 

Tudi na počitnice nismo pozabili. 9 mladih gasilcev je z mentorico Damjano Bricelj 

letovalo en teden v Savudriji, za mladince pa smo pripravili tabor v Avtokampu 

Menina v Savinjski dolini. Ugotovili smo, da znamo sami poskrbeti zase, saj smo si 

sami kuhali in to jedi, ki jih imamo najrajši. Tudi športno smo bili aktivni, saj smo 

vsak dan igrali odbojko, namizni tenis, se namakali v jezeru in preplezali adrenalinski 

park. 

 

Mladi gasilci sodelujejo skoraj pri vseh akcijah društva kot so: čistilne akcije, raznos 

koledarjev, prodaja srečk na srečolovu, ....  

 

Letos smo organizatorji regijskega kviza za mladino, ki bo v začetku novembra, prav 

tako smo določeni za sodelovanje na otroškem bazarju v Ljubljani. 

 

Na koncu bi se zahvalila društvu, ki nam neomajno stoji ob strani, vsem mentorjem, 

ki svoj čas namenjajo mladini, kakor tudi ostalim gasilcem, ki priskočijo na pomoč, 

kadar jih potrebujemo. Ugotavljam pa, da bi nujno potrebovali še kakšnega mentorja, 

zato prostovoljci kar na plan. 

 

Na pomoč!                                                                         

 

          Mihaela Poglajen 

                                                                                                vodja mentorjev mladine 

 
 


