18. državni kviz gasilske mladine Krško 30.03.2019
V soboto 30.03.2019 smo se na prelep sončen dan iz naše Savinjske doline odpravili proti
Krškemu, na 18. državni kviz Gasilske mladine. Na pot smo se, seveda odpeljali s skupnim
prevozom in sicer z avtobusom, na katerem smo bili, mlade gasilke in mladi gasilci iz PGD
Kapla – Pondor, PGD Ojstriška vas – Tabor in PGD Grajska vas, prav tako pa so z nami odšli
tudi naši navijači ter podporniki.
Vsi malo nestrpni in z veliko mero znanja in spretnosti v naših prstih, smo še kar prehitro
prišli do Šolskega centra Krško – Sevnica v Krškem, kjer je kviz tudi potekal. Malo smo morali
počakati, da se je vse skupaj zares začelo, ker so si organizatorji vzeli na otvoritvi kar nekaj
časa za predstavitev svojega mesta in Posavske regije. A to nas ni preveč motilo saj smo, že
nestrpno čakali, da se vse skupaj začne. Pionirji iz PGD Kapla – Pondor in gasilci pripravniki
(pripravnice) iz PGD Grajska – vas smo najprej odšli na teoretični del, mladinci iz PGD
Ojstriška vas – Tabor pa smo ostali v dvorani kjer so tekmovalne skupine klicali na praktični
del, po vrstnem redu, glede na številke, ki smo jih nosili.
Ko smo vse tekmovalne skupine mladincev opravile svoje delo na tekmovalnih progah, smo
prav tako odšli na teoretični del, pionirji in gasilci pripravniki pa so nas zamenjali v dvorani in
čakali, da tudi oni opravijo svoj drugi del današnje naloge in sicer praktični del.
Vsi smo se seveda trudili, da si naberemo čim manj kazenskih točk in praktični del izvedemo
čim hitreje, na teoretičnem delu pa, da seveda odgovorimo na vsa zastavljena vprašanja in
tam naberemo čim več točk torej ravno nasprotje s kazenskimi točkami, malo za hec. Dali
smo vse od sebe, nekaj napak se nam je prikradlo vsem, a smo vseeno s pozitivno
nestrpnostjo čakali, da izvemo kakšni so skupni rezultati današnjega tekmovanja.
Seveda med tem čakanjem preteče kar nekaj časa, saj obdelava takšne kopice podatkov, ki
so se zbrali na današnjem tekmovanju, pač ni mačji kašelj. Zato so se organizatorji znašli
tako, kot organizatorji v preteklih letih, da so nam za kratkočasenje, organizirali še
spremljevalni program tekmovanja. Ogledali smo si lahko predstavitev reševalnega vozila
NMP, policisti so nam predstavili vozilo za nadzor državne meje, naši odrasli navijači pa so s
policisti testirali alkotester. PGE Krško je pripeljala svojo avto lestev s košaro, na katero smo
se lahko povzpeli tudi mi. Noro je bilo to, ker so nas z njo tudi vzdignili v zrak in sicer na cca.
30 m od tal. A tu se predstavitev PGE Krško še ni končala, saj so nam prikazali tudi realistični
prikaz reševanja z višine. Ne smemo pozabiti pa še ostalih dejavnosti. Nahajali smo se seveda
na območju regije, kjer se v Sloveniji proizvede največ električne energije, zato so nam z
veseljem predstavili kako in na kakšne načine jo proizvajajo. Pa še ena posebna atrakcija je
bila pripravljena za nas, planetarijum! V posebnem napihljivem šotoru črne barve, se nas je
lahko na enkrat nagnetlo notri cca. 60 oseb, potem pa se je predstava in predavanje lahko
začelo s pomočjo 360 ° avdio video prezentacije, kjer nam je prijazni predavatelj povedal in
prikazal, kako je vesolje nastalo, katera nebesna telesa najdemo na nebu in kaj ob katerem
letnem času vidimo na nočnem nebu. Prezentacija je bila zelo zanimiva in poučna, le v šotoru
je bilo neznansko vroče. No in tako smo lahko brez velikih pretresov počakali na razglasitev
rezultatov.

Toda, predno smo do razglasitve rezultatov prišli, je spet minili kar nekaj časa, saj so
organizatorji morali povedati, kdo vse je od vodilnih iz naše organizacije prisoten, prav tako
pa so nekateri izmed njih želeli še kaj povedati. In končno napočil je čas, da slišimo
odštevanje od 38 proti 1 v kategoriji pionirjev, v tej kategoriji se je za nas mlade iz GZ Žalec
odštevanje končalo pri št. 15. Pionirji PGD Kapla – Pondor so zasedli torej zelo dobro 15.
mesto, s katerim so bili fantje kar zadovoljni, mentorica Mia pač ne. Odštevanje se je spet
nadaljevalo v kategoriji mladincev in sicer od 39 proti 1. Vsi smo nestrpno čakali, saj so mladi
iz PGD Ojstriška vas – Tabor prvič sodelovali na državnem kvizu gasilske mladine, kdaj se bo
odštevanje končalo sedaj, kar dolgo so odštevali ko smo prišli do št. 10 smo bili že vsi na trnih
in odštevanje se je za nas končalo na št. 8. Mladinci PGD Ojstriška vas – Tabor so dosegli
odlično 8. mesto za prvič ni švoh, bi lahko rekli. A vedeli smo, da imamo v ognju še eno
železo in sicer izkušene mlade gasilke iz Grajske vas, ki so tekmovale v kategoriji gasilcev
pripravnikov. Spet se je začelo odštevanje v tej kategoriji od 34 proti 1. Napovedovalec
govori, številke padejo pod 20, številke padejo pod 10, še vedno čakamo, napovedovalec
pove 5. uvrščene, 4. uvrščene in potem noro bučanjem med našimi navijači, dekleta so na
enem izmed mest na zmagovalnem odru, čakamo na katerem, napovedovalec pove 3. mesto
GRAJSKA VAS in navijači ponovno malo ponorijo od veselja, dekletom pa so se seveda malo
orosile očke prav tako od veselja.
Vsi smo jih veselo fotografirali, seveda vse naše tekmovalce in njihove mentorje ter seveda,
zelo ponosno dekleta iz Grajske vasi s pokalom in medaljami!
Tako je bil uspešen dan za tekmovalce, mentorje, navijače in podpornike pri koncu, čakala
nas je le še varna pot domov.
Pssst, baje čaka gasilke pripravnice iz Grajske vasi še veselica ob njihovem prekrasnem
uspehu, ki bo kmalu…. veselica seveda…..
Mladinska komisija GZ Žalec iskreno čestita ekipi pionirjev iz PGD Kapla – Pondor za
doseženo 15. mesto, ekipi mladincev PGD Ojstriška vas – Tabor za doseženo 8. mesto ter
ekipi gasilcev pripravnikov iz PGD Grajska vas za doseženo 3. mesto. Veseli smo, da ste nas
tako odlično zastopali na 18. državnem kvizu gasilske mladine v Krškem in seveda nadaljujte
z uspešnim delom še naprej. Leto se je še le dobro začelo, čaka nas še veliko tekmovanj, da
začnemo s prvim, najprej nas čaka tekmovanje v orientaciji na nivoju GZ Žalec, tudi tam vam
želimo veliko uspehov!
Žalec, 8.4.2019
Prispevek pripravil Anže Tašker, član MK GZ Žalec

