
POROČILO MLADINE PGD KOMENDA ZA LETO 2018

Ko  pripravljam  poročilo  o  delu  mladinske  komisije  se  mi  zdi,  da  se  ponavljam.  Vendar
delamo po ustaljenem programu z manjšimi spremembami in novostmi. Letos nam ni uspelo
izvesti spanja v gasilskem domu, je pa to dolg za leto 2019. V društvu je okoli  50 mladih
gasilcev, ki hodijo na gasilske vaje, trenirajo za tekmovanja in so aktivni na vseh področjih.

Letos smo v GZ Komenda prvič organizirali tabor za mladino na Kolpi. Taborili smo v vasi
Koprivnik, 16 km iz Kočevja, prostor za tabor pa nam je odstopila družina Poje, ki nam je
dovolila uporabo elektrike, vode in sanitarij, zato staršem Tadeja Pojeta, mentorja mladine iz
PGD  Moste,  ki  je  bil  tudi  pobudnik  za  izvedbo  tabora,  najlepša  HVALA.  Tabora  se  je
udeležilo 7 mentorjev in 36 otrok iz vseh treh gasilskih društev v naši zvezi. Za hrano smo
skrbeli mentorji, spali smo v šotorih, kopali pa smo se v avtokampu Radenci. Udeležili smo se
raftinga, supali in igrali odbojko na mivki. Večera smo preživeli ob tabornem ognju. Domov
smo šli enotni, da tabor naslednje leto, torej letos, ponovimo.

TEKMOVANJA:

Tudi letos  smo se udeležili  vseh tekmovanj,  ki  smo jih organizirali  skupaj z GZ Kamnik.
Začeli smo z gasilskim kvizom, kjer smo z štirimi ekipami zasedli 1, 2,  5 in 9 mesto in se z 3
ekipami uvrstili na regijski kviz, kjer smo osvojili 12, 18 in 21 mesto.

Na tekmovanju v gasilski orientaciji smo sodelovali z 5 ekipami in osvojili 1, 3, 5, 7 in 11
mesto. S 4 ekipami smo se uvrstili na regijsko tekmovanje v Peče pri Moravčah. Na regijskem
tekmovanju smo osvojili 6, 11, 13 in 16 mesto.

Občinskega gasilskega tekmovanja v organizaciji GZ Komenda, smo se udeležili z eno ekipo
pionirjev, mladink in mladincev. V skupni uvrstitvi smo osvojili pri pionirjih 13 mesto, pri
mladinkah 2 mesto in pri mladincih 7 mesto.

Organizator tekmovanja v nogometu je naše društvo. S 7 ekipami smo se udeležili tekmovanja
v nogometu. Osvojili smo 1, 2, 8, 2 x 9, 10 in 14  mesto.

Jesenski del tekmovanja začnemo z rolanjem v Špitaliču. Letos smo pomedli s konkurenco,
saj smo pri mladinkah, pionirkah in pionirjih osvojili prvo mesto, pri mladincih drugo mesto
in še pri  mladinkah tretje  mesto,  ter dva 4 mesta.  Tekmovanja se je  udeležilo  15 mladih
gasilcev.

Tekmovanje  v  namiznem tenisu  že  nekaj  let  organizira  PGD Šmarca.  Tekmovanja se   je
udeležilo 21 mladih gasilcev. Našo čast sta rešili pri pionirkah Haidi Trebušak z zlato medaljo
in Nina Mikelj z srebrno medaljo.



Organizatorji zadnjega tekmovanja v letu - pikada je PGD Moste. Iz našega društva nas je
bilo kar 36. V sosednje društvo se odpravimo kar peš. Osvojili smo dve zlati medalji in eno
bronasto. Na koncu tekmovanja se razglasijo  tudi skupni rezultati vseh tekmovanj. Skupni
zmagovalec za leto 2018 je zopet PGD Komenda, saj smo v 7 tekmovanjih kar 4 x osvojili
ekipno 1 mesto, na drugem mestu je  PGD Šmarca in  tretja PGD Moste.

Tudi  letos  smo  se  odpravili  na  počitnice.  Pionirji  so  z  Lauro  Drolc  en  teden  letovali  v
Savudriji, ker so se imeli zelo lepo. 

Mladinci smo z mentorji Slavkom, Nikom, Martino in Mihaelo en teden preživeli na Rogli.
Vseh skupaj nas je bilo kar 24 in za prevoz smo morali najeti avtobus. Letos smo imeli zelo
lepo vreme, izpeljali smo celotni plan aktivnosti, kamor spada celodnevno kopanje v termah
Zreče, vsakodnevno plavanje v hotelskem bazenu Planja, pohod po Škratovi poti, igre z žogo
in sankanja na Zlodjevem. Tudi za norčije nam je ostalo dovolj časa.

Je  pa  naša  mladina  dejavna  tudi  pri  vseh  ostalih  dejavnostih  društva:  sodeluje  pri
tekmovanju SSV, pri dnevu odprtih vrat, pri raznosu koledarjev, čistilnih akcijah in še bi se
našlo.

Naš plan dela in aktivnosti  za leto 2019 ostaja podoben lanskemu, udeležili  se bomo vseh
tekmovanj in se borili za čim boljšo skupno uvrstitev. Med počitnicami bomo šli na letovanje
v Savudrijo in na Roglo, udeležili se bomo tabora na Kolpi,  posebno doživetje pa bo tudi
nočitev v gasilskem domu.

Na koncu še zahvala vsem mentorjem, ki se trudimo z našo mladino, zahvala društvu, da se
čutimo  pripadni  društvu,  da  nam omogočajo  vse  pogoje  delovanja  in  da  naš  plan  lahko
finančno uresničimo.

Mihaela Poglajen
mentorica mladine


