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Uvodni pozdrav

Spo5tovane gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega dru5tva Komenda,
predstavniki sosednjih gasilskih dru5tev in spo5tovani gostje, lepo
pozdravljeni. V na5i sredini lepo pozdravljam predsednika Gasilske zveze
Komenda, tovari5a Jo2eta Su5nika, poveljnika Gasilsk e zveze Komenda,
tovari5a Draga Potokarja, urednika obcinskega glasila Aplenca, gospoda
Andreja Zalarja in Zupana obdine Komenda, gospoda Drolc Toma1a.

Pozdravil bi 5e:

-predstavnika mladine PGD Komenda,Roka Repen5ka, Matica Smrekarja in
Alja2a Stebeta.
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Zahvallujem se vam, da ste se odzvali na5emu vabilu in sodelujete pri
rednemu obdnemu zboru Prostovoljnega gasilskega dru5tva Komenda.
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Porodilo

V minulem letu smo si zadali ved ciljev, ki smo jih s trudom, vztrajnostjo in
pridnim delom dosegli. Najvedja Zellaje bila fasada celotnega gasilskega
doma in izgradnja dvorane, v kateri sedimo. NaSa gonilna sila Slavko, nas je
6ez leto priganjal in opominjal, kaj vse je 5e potrebno postoriti, medtem pa je
sam pridno zbiral donatorje in material, da nam je uspelo. Razveselila nas je
tudi novica, da so se kljub krizi na5la proradunska sredstva in nam je pri
fasadi na pomod priskodila obdina. V imenu prostovoljnega gasilskega
dru5tva Komenda se iskreno zahvaljujem obdinskemu svetu in Zupanu obdine
Komenda,zadonacijo, saj brez njih dom 5e nekaj desa ne bi imel nove
podobe.

Na tekmovalnem podrodju smo bili zelo uspe5ni. Po dolgem dasu smo se
udeleZili gasilskega drZavnega tekmovanja in to kar s Stirimi ekipami. Vse
ekipe so 6ez leto pridno trenirale in se domov vrnile zzadovoljivimi rezultati.

Gasilska mladina se je udeleZila vseh tekmovanj, kijih Gasilska ateza
Komenda organizira skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik. Vsa pohvala gre vsem
mentorjem in njihovimi pomodnikom. Redne vaje so pravi recept za dobre
uspehe. Da smo pri delu z mladino na pravi poti, kaZe dejstvo, da imamo kar
nekaj mfadincev, ki izraZajo Zeljo po vkljudevanju v dru5tvo. Prisotni so pri
vseh dejavnostih v dru5tvu, tako pri delovnih akcijah, vajah operative in
intervencijah. Ob pogledu na na5o gasilsko mladino me ni strah za prihodnost
naSega dru5tva.

Za prepoznavnost na5ega dru5tva so prav gotovo najbolj zasluZene na5e
dfanice A. Ze nekaj sezon pridno trenirajo in se udeleZujejo pokalnih tekem in
tekem v spajanju sesalnega voda v organizaciji Gasilske zveze Slovenija. Na
obdinskem tekmovanju je njihov 6as vaje zarezal globoko rano v na5 mo5ki
ego.
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Tudi druge dlanice so'aktivne v dru5tvu. Delajo z mladino, so na vodilnih
funkcijah v dru5tvu in vkljudujemo jih v operativo, tako da so prisotne na vseh
podrodjih,

Tudi na na5e veterane in veteranke smo lahko zelo ponosni. Zopet smo bili
edino dru5tvo na obmodju nekdanje obdine Kamnik, kije imelo obe
tekmovalni ekipi. eeprav Franjo vdasih v svojem mesednem poroCilu v Sali
pove , da so v zimskem spanju, so veterani skozi celo leto prisotni v dru5tvu.
UdeleZujejo se vseh slovesnosti, prisotni so na sejah, vajah in intervencijah.

Omeniti moram 5e eno skupino ljudi v dru5tvu, ki pa nima svoje komisije. To
so dlani. Zahvaliti se moram prav njim za vse prostovoljne ure, ki so jih
opravili v domu in kljub temu niso zanemarjali na5ih gasilskih nalog.

V mojem mandatu kot predsednik smo postavlli kar nekaj mejnikov za na5e
dru5tvo. Kupili smo vozilo GVM1, vozilo GVC 16125, dogradili prizidekz
novimi gara1ami, uredili dvorano in naredil fasado na celotnem domu . Za vse
to je zasluZ:eno celotno dru5tvo. Vsak je prispeval svoje, nekateri ve6,
nekateri manj.

lzpostavil bi poveljnika Slavka Poglajna, kije s svojo zagnanostjo in vestnim
delom omogodil uresniditev na5ih 2el1a. Pripravljal je vso potrebno
dokumentacijo, urejal vse radune z dobavitelji in izvajalci in nad opravljenim
delom imel nadzor. Povrhu vsega tega pa je 5e sodeloval pri vseh delovnih
akcijah, ki jih je ve6inoma tudi sam organtziral. Mirno lahko trdim, da nam je
uspefo zaradi njega. Zato se ti v imenu celotnega dru5tva zahvaljujem.

Za vsemi temi uspehi stojijo tudi na5i donatorji. Zahvalil bi se rad vsem na5im
donatorjem, sponzorjem, krajanom obdine Komenda , Zupanu TomaZu
Drolcu, obdini Komenda in vsem, ki nas podpirajo. VaSa podpora nam je
dokaz, da delamo dobro. Sami pa lahko ocenite, da smo sredstva porabili v
dobro lokalne skupnosti.

V dru5tvu je veliko manj5ih nalog in opravil, kijih je potrebno postoriti.
Zahvaljujem se vsem tistim 6lanom, ki opravljajo taka dela, tudi 6e je samo
mafenkost, ampak brez njih dru5tvo ne bi delovalo. t
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V minulem mandatu kot predsednik bi se rad zahvalil vsem dlanom in
dlanicam zazaupanje in pomod pri mojem delu. V upanju da ste bili
zadovoljni z mano vas pozdravljam z gasilskim pozdravom

Na pomo6!

Anton Smrekar
Predsednik PGD Komenda

Komenda ,25.1.2013


