
LETNO POROČILO ČLANIC PGD KOMENDA 2018

V letu 2018 smo imele članice PGD Komenda aktivno, pestro in zanimivo leto aktivnosti in opravil.
Sodelovale  smo pri  raznih  aktivnostih  kot  so  varovanju  kolesarskih  dirk,  Nove maše,  povorke
narodnih  noš,  miklavževanja,  ter  požarne  straže  kmetijskega  sejma.  Sodelovale  smo na  dnevu
odprtih vrat, čiščenju gasilnega doma, pregledu hidrantov, se udeleževale Florjanovih maš in bile
prisotne na pogrebih ter paradah. In da nas bo vedno več na posebnih dogodkih, si je par članic
nabavilo novo paradno obleko. Pridno smo raznašale koledarje in pobirale članarino. Veliko časa
smo tudi namenile udeležbi na tečajih in sodniškim aktivnostim.
Marljivo smo se udeleževale operativnih vaj na nivoju društva kot tudi na medobčinskem nivoju.
Tudi ko je šlo zares nismo manjkale. Odzvale smo se na intervencije kot tudi na akcijo Odpravljanje
neurja v Črnomlju. Ena članica je uspešno opravila Tečaj specialnosti Tehnično reševanje. Se pa
lahko pohvalimo, da imamo članico, ki je namestnica poveljnika na ravni društva in na ravni GZ
Komenda.
Vsako leto aktivno sodelujemo pri pripravi in organizaciji občnega zbora društva, ker pa je bilo leto
2018 tudi volilno leto, smo zato aktivno sodelovale v kandidacijski komisiji. Rezultate volitev pa
smo ovekovečili na skupni sliki.
Redno smo se udeleževale sej društva, zveze in tudi sej komisije za članice regije Ljubljana III. Bile
smo prisotne na Posvetu članic v  Tržič-u, na gasilski paradi ob XVII. Kongresu Gasilske zveze
Slovenije ter se udeležile 10. Pohoda članic na Kamniško sedlo.

Naše mentorstvo in pomoč pri vodenju in delu z gasilko mladino skozi celo leto pomeni druženje in
učenje veščin gasilstva vsak teden in  udeležba na tekmovanjih.  Pohvala gre srčnim mentorkam
gasilke  mladine  za  čudovite  uspehe  na  tekmovanjih  in  za  nepozabna  letovanja  gasilskega
podmladka.

Po dolgem času smo aprila v Komendi organizirale Posvet članic regije LJ III. Posvet je bil izveden
zelo dobro in s strani udeleženk pohval ni manjkalo. Teme posveta so bile zelo zanimive in poučne.
Zahvala  vsem za  pomoč  pri  organizaciji  in  izvedbi  posveta,  še  posebno  pa  predsedniku  PGD
Komenda, poveljniku PGD Komenda in PGD Moste ter predsedniku GZ Komenda.
Kot vsako leto je junija potekalo občinsko gasilsko tekmovanje, ki je bilo tokrat v Komendi. Poleg
pomoči pri pripravi in izvedbi tekmovanja, smo se le-tega tudi udeležile. Članice A in članice B smo
zasedle 1.mesto. Za odlične uspehe gre zahvala mentorjem članic.
Decembra smo aktivno sodelovale pri organizaciji, pripravi ter izvedbi tekmovanja SSV Gorenjska
liga.  Članice  A so  se  tekmovanja  tudi  udeležile.  Na tem mestu  gre  zahvala  vsem,  ki  ste  nam
pomagali pri pripravi ter izvedbi tekmovanja. S skupnimi močmi nam je uspelo, da je bilo tudi to
tekmovanje nepozabno, doživeto in polno adrenalina.

Za zaključek leta pa smo članice zbrale na 'našem' Tradicionalnem srečanju članic. Zahvala gre
predsedniku GZ Komenda, ki nam vsako leto omogoči ta veseli dogodek. Lahko rečemo le Hvala in
naj vam ostane v navadi.



Na koncu pa bi se rada zahvalila vsem članicam in članom društva, vodstvu in GZ Komenda. Z
roko v roki zmoremo vse. Hvala vsakemu in VSEM.

Na pomoč. 

Komenda, 23.01.2019 Veronika Jenc
     Vodja članic


