
POROEILO O DELU MLADINE ZALI'TO 2OII

Ta na5a mladina. Ko Ze mislimo, da smo dosegli vrh gremo 5e viSje. Generacije na ialost
odhajajo in na sreio prihajajo nove in trenutno jih je preko 50 od tega aktivnih preko
40. Zato smo tudi tako uspelni. Na Zalost se bojim, da bomo zelo t&ko ponovili leto
2011. Pa poglejmo, kako smo bili uspe5ni v lanskem letu v skupnem tekmovanju gasilske
mladine GZ Komenda in GZ Kamnik:

Prav z vseh tekmovanj smo se vrnili z medaljami:
o Namizni tenis - no tu je na5o dast re5ila Ur5ka Kepic z srebrno medaljo
o Smuianje tu smo Ze bolj5i -2xzlata medalja, lx srebrnar lx bronasta, na

regijskem tekmovanju pa smo osvojili I zlartor 2 srebmi medalji in I bronasto
medaljo. Tu so tekmovali tudi na5i mentorji, PGD Komendo je zastopalo 7
mentorjev, ki so osvojili 5 medalj (3xzlatrr lx srebrna in lx bronasta)

o Nogomet - tekmovalo je 7 naiih ekip in osvojili smo lx zlato medaljo, lx srebrna in
2x bronasto medaljo

o DMG -tegatekmovanja se letos zaradik'rtZariaterminov nismo udeleZili
o Pikado - lx zfata medalj4 3x bronasta medalja
o Rolanje - lx zlatamedalja, lx srebrnain2x bronasta medalja
o Orientacijski tek - letos smo bili orgaruzato+i obdinskega in regijskega tekmovanja.

Domadi teren nam na regijskem ni bil ravno v pomod. Na obdinskem tekmovanju smo
osvojili: 2xzlato medaljo, 1x srebrno medaljo in 2x bronasto medaljo. Tri naSe ekipe
so se uwstile na regijsko tekmovanje, kjer smo osvojili I detrto mesto.

o Kvlz gasilske mladine -kvizasmo se udeleZili s 4 ekipami in osvojili tri medalje
zlato, srebrno in bronasto. Tri ekipe so se uwstile na regijsko tekmovanje, kjer pa nas
je sreda disto zapustila.

o Obiinsko gasilsko tekmovanje - tu pa smo letos dosegli maksimum. Na tekmovanje
smo peljali 4 ekipe in prav vse so osvojile prva mesta. Za regijsko tekmovanje smo
pripravili dve ekipi mladince in pionirke in obe ekipi sta na regijskem tekmovanju
osvojili drugo mesto in s tem pravico do nastopa na drZavnem tekmovanju, ki bo letos
2.6.naPtuju.

V skupnem se5tevku vseh tekmovanj smo Le 6leto zapored osvojili prvo mesto.

Letovanje - tudi letos smo 15 otrok v spremstvu dveh mentoric odpeljali za en teden na
morje v Savudrijo in dva mentorja sta peljala taborit 8 mladincev. Moram poudariti, da smo
taborili pod imenom PGD Komenda, vendar smo celoten stro5ek letovanja pladali sami.

Da pa mladi gasilci dutijo pripadnost drustvu dokazujejo z ostalimi dejavnostmi, kot so razna
varovanja, delovne akcije v gasilskem domu in novem prizidku. UdeleZili smo se distilne
akcije. Na prireditvi Sopek zamarri so prodajali sredke. V ponedelj ek23.januarja pa smo
izvedli Ze 5. obdni zbor gasilske mladine PGD Komenda.

Da smo tako uspesni gre zaslugapredvsem mladini in seieda njihovim mentorjem ,ki jimza
delo z mladimi nikoli ne zmanjka dasa in energije. Prav tako pa gre zaslugazanaie uspehe
tudi ostalim gasilcem, ki nam priskodijo na pomod, kadar jo potrebujemo. Mladi gasilci in
mentorji smo hvaleZni, ker smo z novimi garaiari pridobili prostor za orodje invaje, za
gasilskim domom pa si lahko postavimo tekmovalno progo.
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