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LETNO POROČILO ČLANIC PGD KOMENDA 2022 

 

Leto 2022 je bilo za članice PGD Komenda aktivno, pestro in zanimivo leto aktivnosti in 

opravil. 

Skozi leto je bilo vidno sodelovanje pri raznih aktivnostih kot so varovanju kolesarskih dirk, 

povorke narodnih noš, 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. Pridno smo raznašale koledarje in pobirale članarino. Veliko časa smo 

namenile tudi udeležbi na tečajih in sodniškim aktivnostim. 

Marljivo smo se udeleževale operativnih vaj na nivoju društva kot tudi na medobčinskem 

nivoju. Ena izmed takšnih udeležb je bila vaja RLS 2022, ki je bila 26.10.2022 v poslovni coni 

Komenda. Odzvale smo se na intervencije, kar pomeni da tudi ko je šlo zares nismo manjkale 

in smo z veseljem pomagale. Udeležba članic je bila tako na lokalnih intervencijah (manjši in 

večji požari, neurje z močnimi vetrovi, iskalne akcije pogrešanih oseb, pomoč ostalim 

intervencijskim skupinam…), kot na intervencijah širših razsežnosti: Pomoč pri gašenju 

gozdnega požara v Preddvoru, Pomoč pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije na 

Krasu. 

 

Občinsko gasilsko tekmovanje je tokrat potekalo v Komendi. Poleg GZ Komenda in GZ 

Kamnik se je tekmovanje priključila še GZ Mengeš. Članice smo tako sodelovale pri pripravi 

in izvedbi tekmovanje. Prav tako smo se tudi udeležile samega tekmovanja, ki je bilo 5.6.2022. 

 

GZ Komenda je 30.9.2022 gostila Srečanje veterank in veteranov regije Ljubljana III, – 

starejših gasilcev gasilskih zvez Komenda, Kamnik, Domžale, Litija, Lukovica, Mengeš, 

Moravče, Šmartno pri Litiji. Članice smo pomagale pri organizaciji in izvedbi dogodka. 

 

Članice A so v sodelovanju še z drugimi člani pripravile koledar za leto 2023, vse članice pa 

smo nato pridno pomagale pri razdeljevanju koledarjev s finančno noto.  

 

Članice B PGD Komenda se tedensko srečujemo na aktivnih kondicijskih pripravah (telovadba, 

pohodništvo). Vsakoletni 'team building' članic B PGD Komenda je tokrat potekal v Goriških 

Brdih, kjer smo članice krepile timsko kohezivnost s poudarkom na soustvarjanju in 

povezanosti.  

 

Vsako leto aktivno sodelujemo pripravi in organizaciji občnega zbora društva in se udeležujemo 

občnih zborov drugih društev. Redno smo se udeleževale sej društva, poveljstva, zveze in tudi 

sej komisije za članice regije Ljubljana III. Bile smo prisotne na posvetu članic v Cerknem in 

v Brežicah ter se udeležile pohoda članic na Limbarsko goro.  
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Mentorstvo članic in pomoč članic pri vodenju, delo z gasilko mladino skozi celo leto pomeni 

druženje in učenje veščin gasilstva vsak teden. Prav tako je pomembna udeležba na 

tekmovanjih. Pohvala gre srčnim mentorkam gasilke mladine za čudovite uspehe na 

tekmovanjih in za nepozabna letovanja gasilskega podmladka. V decembru se je zgodil obisk 

Miklavža z angelčki in parkeljni. Obdaril je naše najmlajše gasilke in gasilce, in jih pohvalil za 

njihovo pridno in uspešno sodelovanje pri gasilskih aktivnostih. 

 

Za uspešno delo sta pomembna dobro znanje in pravo orodje. Kdor resnično zna, lahko tudi s 

slabšim orodjem in slabimi delovnimi pogoji dosega dobre rezultate. Obratno ni mogoče. Kdor 

nima znanja, mu tudi najboljše orodje ne pomaga. Zato je udeležba članic pomembna na raznih 

tečajih. Udeležile smo se tečaja za gasilca in tečaja za višjega gasilca - vodja skupine. Zaključni 

izpiti za tečaj Operativni gasilec in Višji gasilec (vodja skupine) je bil 17. in 18.6.2022. Čestitke 

vsem za uspešno opravljen zaključni izpit.  

 

Verjetno med nami ni nikogar, ki ni slišal za gasilsko olimpijado. Le ta je julija 2022 potekala 

v knežjem mestu. Natanko 100 dni pred pričetkom gasilske olimpijade, to je 8.4.2022 smo tudi 

članice sodelovale pri dvigu zastave gasilske olimpijade Celje 2022. Ena izmed članic je 

sodelovala kot sodnica na mednarodnem tekmovanju Firefighter’s combat challenge Celje 

2022. 

Tako kot že pretekla leta, smo članice decembra 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 pomagali pri pripravi ter izvedbi tekmovanja. S skupnimi močmi 

je uspelo, da je bilo tudi to tekmovanje nepozabno, doživeto in polno adrenalina. 

 

Za zaključek leta pa smo se članice zbrale na 'Tradicionalnem srečanju članic'. Zahvala gre 

predsedniku GZ Komenda, ki 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 PDG Komenda in 

GZ Komenda. Z roko v roki zmoremo vse. Hvala vsakemu in VSEM. S tem dejanjem se tudi 

poslavljam in zaključujem z delom, moji naslednici pa želim veliko uspeha pri nadaljnjem 

vodenju članic. 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.  

 

Komenda, 18.01.2023      Veronika Jenc 

Vodja članic 
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