
POROČILO MLADINE PGD KOMENDA ZA LETO 2017

Tudi v letu 2017 smo se učili in tekmovali. Pokazali smo znanje in spretnost. Na 
tekmovanjih nas je včasih spremljala sreča, na kar nekaj tekmovanjih pa smo 
imeli smolo. Le 5 točk nam je zmanjkalo, da bi bili tudi letos skupni zmagovalci 
tekmovanj GZ Kamnika in Komende. No, tudi 2 mesto je odlično.

Letos smo mladinci prvič prespali v gasilskem domu. No spali smo bolj malo. Z 
mentorico Mihaelo smo se zbrali v gasilskem domu. Po večerji smo se zabavali z 
družabnimi igrami (tablice in pametni telefoni so bili prepovedani). Ob 23.30 
nas je presenetil alarm in kot pravi gasilci smo odhiteli na intervencijo, kajti pri 
Piskrčkih na Mlaki je gorelo. Prav vsi smo se lotili gašenja. Ko smo požar 
uspešno pogasili smo se vrnili v gasilski dom, dojeli smo, da intervencije ni 
konec, ko požar pogasiš, temveč moraš opremo pospraviti in pripraviti za 
naslednjo intervencijo. Pod vtisom intervencije je spanec odšel neznano kam in 
le redki so proti jutru malo zadremali. Po zajtrku smo se odpravili na 
tekmovanje v nogometu.

TEKMOVANJA:

Letos smo tekmovali v kvizu z 4 ekipami. Osvojili smo 7, 8, 14 in 11 mesto. Na 
regijsko tekmovanje se nismo uvrstili.

Na tekmovanju v gasilski orientaciji smo sodelovali z 5 ekipami in osvojili 2 
srebrni medalji in eno bronasto. Z 4 ekipami smo se uvrstili na regijsko 
tekmovanje v Špitaliču. Na regijsko tekmovanje je najbolje pozabiti, saj nas v 
našem društvu učijo poštenosti, česar pa na tem tekmovanju ni bilo.

Občinskega gasilskega tekmovanja v organizaciji GZ Kamnik, smo se udeležili z
eno ekipo pionirjev, mladink in mladincev. V skupni uvrstitvi smo osvojili pri 
pionirjih 2 mesto, pri mladinkah 3 mesto in pri mladincih 4 mesto.
Vse ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, kjer je imela smola mlade, zato 
se na državno tekmovanje nismo uvrstili.

Organizator tekmovanja v nogometu je naše društvo. Po prekrokani noči (noč 
prej smo prespali v gasilskem domu) smo se z 7 ekipami udeležili tekmovanja v 



nogometu. Osvojili smo 1 srebrno medaljo in eno bronasto, ter 4, 2x  5, 6 in 15 
mesto.

Tekmovanje v namiznem tenisu že nekaj let organizira PGD Šmarca. 
Tekmovanja se nas je udeležilo 15 mladih gasilcev. Našo čast je rešila Nika 
Mencigar, ki je pri pionirkah osvojila zlato medaljo.

Organizatorji zadnjega tekmovanja v pikadu je PGD Moste. Iz našega društva 
nas je bilo kar 24. V sosednje društvo se odpravimo kar peš. Osvojili smo eno 
srebrno medaljo in dve bronasti. Na koncu tekmovanja se razglasijo  tudi skupni
rezultati vseh tekmovanj. Letos je na žalost odpadlo tekmovanje v rolanju, kjer 
smo se vedno dobro odrezali. Skupni zmagovalec za leto 2017 je PGD Nevlje, 
druga je PGD Komenda in tretja PGD Šmarca.

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, Maticem in Mihaelo en teden preživeli na 
Rogli.  Vseh skupaj nas je bilo kar 23. 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, šola 
plezanja in sankanja na Zlodejevem. Tudi za norčije nam je ostalo dovolj časa.

Naš plan dela in aktivnosti za leto 2018 ostaja podoben lanskemu, udeležili se 
bomo vseh tekmovanj in se borili za čim boljšo skupno uvrstitev. Med 
počitnicami bomo šli na letovanje v Savudrijo9 in na Roglo, posebno doživetje 
pa bo tudi nočitev v gasilskem domu.

Na koncu še zahvala mentorjem, ki si za nas vzamejo čas in nas prenašajo, ki 
skrbijo, da nismo lačni po tekmovanjih, ki se na nas derejo, ko smo norčavi in ki
nas imajo radi takšne kot smo.


