
PGD KOMENDA
GLAVARIEVA 65

POROEILO O DELU MLADINSKE KOMISITEZALETO 2013

Zamlade gasilce je bilo leto 2012 zelo pomembno. V spomladanskem delu smo vse naie modi
usmerili v priprave na drZavno tekmovanje, karnor sta se uwstili ekipi pionirk in mladincev. Vseeno
pa smo se udeleZili tudi vseh drugih tekmovanj, ki jih organiziramo skupaj z Gasilsko ̂rezo
Kamnik, kakor tudi regijskih tekmovanj.

Smudali smo na Osovju, vendar le s 4 tekmovalci in osvojili eno srebrno medaljo Eva Poglajen in
eno detrto mesto in v skupnem se5tevku 5 mesto. Na Sori5ki planini, kjer je tekmovalo 9 mladih
gasilcev smo osvojili dve medalji - srebmo Lucija Pavlinid in bronasto Eva Poglajen. So pa naSi
mentorji osvojili dve zlati medalji.

V namizrem tenisu smo bili Ze bolj5i. Klara Zadrgal je osvojila zlato medaljo, Lucija Pavlinid
srebmo, tudi AljaZ Stebe3e klonil Sele v finalu in se domov prav tako vmil z srebrno medaljo, zato
smo osvojili tudi prehodni pokal.

Kviz gasilske mladine. Menim, da je to eden teZjih tekmovanj, saj je poleg gasilskih ve5din,
potrebno pon:arti tudi gasilko teorijo in zgodovino gasilstva. No kdo izmed vas ve pod katerim
geslom so delovali dlani gasilskih druStev v obdobju Avstro-Ogrske? (ne boj se za pomod, mi bdimo
dan in nod) ali katerega leta je bil I kongres GZS? (1949 v Ljubljani). No otroci to vejo. Na
obdinski kviz lahko prijavimo le 4 ekipe in prav vse so se domov vrnile z medaljami eno zlato, eno
srebrno in dve bronasti. Tudi na tem tekmovanju smo med druStvi osvojili l. mesto.

Regijski kviz, ki ga je tokrat organizirala GZ Kamnik, je bil sporen, saj so otroci iz dveh gasilskih
rvezponralireniltate, zato so bile uwstitve naiih ekip primeme.

Gasilska orientacija. Tu morai imeti poleg gasilskega nanjatudi nekaj kondicije. Tekmovanja so se
udeleZile 4 ekipe in tri so se domov vmile z medaljami, le ena ekipa je zasedla4 mesto. Osvojili
smo eno zlato medaljo in dve bronasti in skupno 2. mesto. Na regijsko tekmovanje nismo Sli, ker je
ravno ta dan v Komendi potekala kolesarska dirka in prvo obhajilo.

Nogomet je telcnovanje, ki se ga otroci vedno veselijo. Pet ekip v Stirih kategorijatr in domov smo
prinesli dve srebrni medalji in to obakrat dekleta pionirke in mladinke, ter skupno 3 mesto.

Na tekmovanje v rolanju smo odpeljali 16 otrok. Matic Smrekar je osvojil zlato medaljo, Klara
Zadrgal in AljaZ Stebe pa srebrno medaljo, s tem pa tudi skupno 2. mesto.

Letos smo bili organizatorji sredanja druSwo mladi gasilec. Sredanje je potekalo v sodelovanju z
osnovlro 5olo, tekmovale sta dve ekipi pionirjev, zaorgarizacrjo pa smo bili pohvaljeni s strani
regije.

Tudi tekmovanje v pikadu Ze nekaj let organiziramo v PGD Komenda. Letos se je Sportna sreda
nasmehnila Roku Repen5ku, ki je osvojil zlato medaljo in Martini Smolnikar, ki je osvojila bronasto
medaljo. Potehnovanjurazglasimotudi skupne renltate celoletnihtekmovanj GZKomenda nGZ
Kamnik in po Sestih letih na prvem mestq smo letos osvojili drugo mesto in Sportno priznali da so
bile letos Tunjice bolj5e.

DrZavno gasilsko tekmovanje zamladino. Nanj se je uwstilo le 50 ekip iz vsake kategorije in de
vemo da je gasilskih druStev v Sloveniji preko 1700, je Ze sama prisobrost na tekmovanju uspeh.



NaSe druStvo pa je na tekmovanje odpeljalo kar dve ekipi pionirke in mladince. Res smo celo
pomlad pridno tenirali rnz,ato je tudi 31 mesto pri mladincih uspeh. Pionirke pazaradi vetra" ki je
zadel modno pihati rauro pri njihovi tekmi, niso dokondale vaje. Da so bili mladinci res dobro
pripravljeni so dokazali teden dni kasneje na obtinskem tekmovanju" ko so nrngali z najbolj5im
rezultatom mladinske vaje. Na obdinskem tekmovanju smo sodelovaliz 3 ekipami.

No po vseh teh tekmovar{ih potrebujemo tudi oddih. Zato sta dva mentorj a z 14 otroki en teden
letovala v Savuilriji, dva mentodapasta z 8 mladinci taborila prav tako v Savudriji. ll mladincev
smo odpeljali na idav adrenalinski park vAvtocamp Menina v savinjski dolini.

Mladi gasilci sodelujejo skoraj pri vseh akcijah dru5wa kot so distilne akcije, raznos koledarjev,
prodaja sredk na sredolovu.

Na koncu bi se zahvalila druStvu, ki nam neomajno stoji ob stani, vsem mentorjem, ki svoj das
narnenjajo mladini, kakor tudi ostalim gasilcem, ki priskodijo na pomod, kadar jih potrebujemo.

Napomod! Mihaela Poglajen
vodja mentorjev mladine
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