
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE 

Libeliče 29 

2372 Libeliče; Telefon 05 92 52 128 

www.libelice.si; pgd@libelice.si 
 

PGD Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče; Matična št.:5121817000; 

Ident. št. za DDV: SI98432508; Št. TRR: SI56 6100 0001 2709 966 

                   Datum: 7. 2. 2019 

 
 

POROČILO O DELU MLADINE ZA LETO 2018 

 

Za nami je pestro leto, polno uspehov in veselja. Največ smo bili aktivni na področju gasilskih 

tekmovanj in posledično tudi gasilskih vaj, saj je za nami Državno tekmovanje v Gornji Radgoni. 

Tekmovali smo v vseh disciplinah - od gasilsko-športnih disciplin, kviza gasilske mladine, smučanja 

in do orientacijskega tekmovanja, ki je leto 2018 zaznamovalo z velikim uspehom. 

V mesecu februarju smo se začeli pripravljati na gasilski kviz, ki je potekal marca. Na občinskem 

tekmovanju so sodelovale 4 enote, dve pionirski in dve mladinski. Z vsemi ekipami smo se uvrstili 

na regijsko tekmovanje v Mislinji, kjer smo dosegli odlične rezultate. Ena ekipa pionirjev in ena ekipa 

mladincev se je udeležila državnega tekmovanja v Trbovljah (pionirji so zasedli 10. mesto, mladinci 

pa 34.). V začetku marca je GZ Dravograd organizirala tudi smučarsko tekmovanje, ki so se ga 

udeležili tudi otroci iz naših vrst: Nej Konečnik, Jaka Konečnik, Andraž Rudolf, Karin Rudolf in 

Maja Ravnikar. 

Sledili so pomladni meseci, ko smo vsak dan zasedali parkirišče v Libeličah. Tam smo se aktivno 

pripravljali na pionirsko in mladinsko tekmovanje GZ Dravograd, ki je potekalo 2. junija 2018. 

Sodelovali smo z dvema notama pionirjev, enoto pionirk in enoto mladincev. 

Takoj na začetku poletnih počitnic, natančneje 29. junija 2018, smo po dolgih letih organizirali tabor 

za gasilsko mladino. Ta je potekal na Domu Ajda od 29. 6. do 1. 7. 2018. Udeležilo se ga je 19 otrok 

skupaj z mentorji. Tri dni smo uživali in se naučili veliko novih stvari. Naše večdnevno druženje pa 

bomo ponovili tudi letos.  

Hitro je prišel mesec avgust, ko smo se spet zbrali na libeliškem parkirišču in zažvenketali z 

vedrovkami. Začele so se priprave na državno tekmovanje v Gornji Radgoni, ki je potekalo v nedeljo, 

23. septembra 2018. Udeležili smo se ga s tremi ekipami: mladinci, pionirji in pionirke. Pionirke so 

bile 5., pionirji 40., mladinci pa 29. 

Posebej pa bi se rada osredotočila na gasilsko tekmovanje v orientaciji, ki poteka vsako leto v mesecu 

septembru. 1. septembra so se Barbara Pšeničnik, Maja Ravnikar in Karin Rudolf udeležile 

občinskega tekmovanja v Črnečah, kjer so bile 1. Teden dni kasneje je potekalo regijsko tekmovanje 

v Radljah ob Dravi. Z drugim mestom so se uvrstile na državno tekmovanje. To je potekalo 15. 

septembra 2018 v Moravčah. Dekleta so se tja podala skupaj z mentorjem Žigo Rožejem in mentorico 

Bernardo Rožej. Vsi smo bili polni upanja, saj so bila punce pripravljene na to, da dosežejo dober 

rezultat. Naši upi so se uresničili in Barbara, Maja ter Karin so postale državne prvakinje v gasilski 

orientaciji, v kategoriji pionirk. Za tako velik uspeh jim še enkrat iskreno čestitam. 
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Za pripravo na tekmovanja in odlične dosežke bi se v svojem imenu zahvalila vsem mentorjem in 

vodstvu društva, pa tudi staršem, ki svoje otroke spodbujajo in jih vozijo na naše vaje ter tekmovanja. 

Največja zahvala pa gre našim najmlajšim, saj s svojo pozitivnostjo, razigranostjo in voljo do 

druženja, pripomorejo k dobrim rezultatom. 

 

 

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!« 

 

Anamarija Plešivčnik 
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