
Mamo to, Gasilska OLIMPIJADA CELJE 2022 

 

Našo ekipo članic sestavljajo Špela Sever, Ana Sever, Ela Simonič, Nastja Simonič, Špela 

Pašič, Katja Pašič, Maša Kambič, Leja Kambič, Monika Frankovič in mentorica Katja Lovrin. 

 

Vse se z gasilstvom ukvarjamo že od 1.razreda, ko smo svojo tekmovalno kariero začele med 

pionirji. Skoraj vse tudi prihajamo iz iste vasi, tako da smo res povezane že od malih nog.  

Niti v sanjah si verjetno nismo predstavljale, 1.9.2015, na naših prvih članskih vajah, da bomo 

v manj kot 6 letih postale državne podprvakinje in državne prvakinje.   

Našo prvo tekmovalno sezono 2016, smo Belokranjsko ligo skupno končale na zadnjem 

mestu. Nekje je pač treba začeti.  

Že naslednje leto smo rezultat krepko popravile in ligo osvojile. Leto 2018 smo končale kot 

državne podprvakinje v mokri tehnični vaji za memorial Matevža Haceta, ki je septembra 

potekalo v Gornji Radgoni. V letu 2019 smo ponovno osvojile belokranjsko ligo in si 29.9.2019 

na regijskem tekmovanju zagotovile mesto na državnem tekmovanju.  

 

Potem smo cevi za dobro leto in pol pospravile v kot, saj so bila zaradi korone v letu 2020 

odpovedana vsa tekmovanja, nakar smo letos sredi marca počasi spet začele trenirati. Najprej 

smo vadile v garaži našega gasilskega doma samo spajanje sesalnega voda, v aprilu pa smo, 

kolikor je čas dopuščal že pričele bolj zares. Za resnejši trening pred državnim tekmovanjem 

smo šle 22.5.2021 na tekmovanje državne lige v Kamence, kjer smo dosegle 3. mesto. Glede 

na rezultat smo vedele, da smo solidno pripravljene in da lahko v Celju morda stopimo na 

stopničke. 

Štafeto smo zares pred tekmovanjem odtekle samo dvakrat in sicer na črnomaljskem stadionu, 

kjer smo imeli pripravljen teren. 

 

6.6. bo minilo eno leto od kar smo prejele naziv državnih prvakinj in si priborile vstopnico 

za kvalifikacije za Olimpijado. Od tistega trenutka je pogovor med nami skoraj vedno nanesel 

na temo o tej pomembni tekmi, ki nas čaka. Pripravljati smo se začele že oktobra 2021, ko smo 

začele s kondicijskimi pripravami v telovadnici OŠ Semič. Ob nedeljah dopoldne smo tako "na 

suho" trenirale in pridobivale kondicijo naslednje 3 mesece. Strokovno nam je pri tem pomagala 

Nina Simčič, kateri se zahvaljujemo za njen čas in trud ki ga je vložila v to.  

Po novem letu smo začele z intenzivnimi vajami v notranjosti gasilnega doma, ob lepšem 

vremenu pa v Novem mestu na stadionu, kjer smo vadile štafeto. Zahvaljujemo se Tomažu 

Kumlju in članicam A PIGD Krka, za izposojeno orodje takrat, ko so naše vaje potekale v 

Novem mestu.  

Bolj kot se je bližal dan D, bolj se je stopnjevala napetost. Dež, sneg, korona, študentske 

obveznosti, odpovedan uradni trening so bili dejavniki, ki so še posebej vplivali na našo 

pripravo, ampak se nismo predale.  

Človek se lahko na vse pripravi, ampak vreme je tisto, ki zgodbo v trenutku zasuka za 360°. Na 

srečo je do našega nastopa sonce poskrbelo za lepe pogoje tekmovanja. Vzdušje pred tekmo? 

Napeto. Vedele smo, da tekmujemo med res močno in izkušeno konkurenco in da na takšnem 

tekmovanju ni prostora za kazenske točke, ampak le za dober čas. Naš cilj je bil: "19 sesalc, pa 

14 naprej in je to to". Imele smo najboljše navijače, ki so navijali za nas do zadnjega momenta. 



Ko je cevarka pritisnila na tipko pri 37 sekundah je bilo v prvi vrsti potrebno ostati na realnih 

tleh, z glavo pri stvari. 9 punc, hormonska bomba, ampak z nekaj samokontrole in res skupno 

željo po uspehu smo uspešno prestale tudi štafeto. Nato smo na tribunah trepetale in čakale, kaj 

naši časi sploh pomenijo, ali bo to sploh dovolj za drugo, morda prvo mesto. Na koncu je bilo, 

niti v sanjah si nismo predstavljale, da bi lahko postale zmagovalke. Vesele smo, da so drugo 

mesto osvojile Članice A PIGD Krka in se tako tudi one uvrstile naprej. Slovenijo bomo zato v 

kategoriji Članic A predstavljale predstavnice dolenjske regije.    

S tem ko smo si priborile prvo mesto na kvalifikacijah za gasilsko olimpijado, ki bo v Celju, 

smo lahko tudi same sebi dokazale da smo sposobne in da se naš trud obrestuje. Tega pa 

zagotovo ne bi bilo, če v ekipi ne bi prevladovalo tako pozitivno vzdušje, saj smo punce poleg 

tega da smo gasilke tudi izjemno dobre prijateljice, ki se podpiramo, se razumemo in vemo, 

da vedno lahko računamo druga na drugo, v dobrem in slabem, ob porazih in zmagah. In če 

verjamemo vase in v to kar smo kot ekipa, sem prepričana, da je pred nami še lepo 

tekmovalno obdobje.  

 

Mladim privoščijo, da bi se pridružili kakšni ekipi, pa ne rabi nujno biti gasilska. Na tak način 

se lahko že kmalu naučiš kako pomembno se je med seboj poslušati, sodelovati in s 

skupnimi močmi stremeti k zadanemu cilju. Za uspehi se vedno skrivajo ure in ure vaj, nič 

ne pride samo od sebe. Kdaj pa kdaj se tudi vsi ne strinjamo med sabo, kar je za uspešno 

delovanje ekipe zelo pomembno da se pove na glas  in se razreši še predno bi se lahko razvila 

kakšna zamera. Ampak teh trenutkov ni veliko, več je tistih lepih, nepozabnih iz kakšne 

veselice ali druženja nasploh. Same na tekmovanja ne gledamo kot na obvezo, ampak se jih 

udeležujemo z veseljem predvsem zaradi veselic, ki sledijo po končanem uradnem delu, da se 

podružimo, malo zaplešemo in predvsem zabavamo. Tako da, kar pogumno se priključite 

ekipam v domačih gasilskih društvih. 

V prvi vrsti se zahvaljujemo naši najboljši mentorici, ki je z nami že šest let in je naša največja 

podpora in največji navijač, saj niti za sekundo ni podvomila v nas. Sledijo ji naši navijači, ki 

so si prislužili naziv za najbolj glasne navijače, to so naši starši in prijatelji. Iskreno se 

zahvaljujemo domačemu društvu, gasilski zvezi Semič in občini Semič za finančno in moralno 

podporo, ter Catering PČ za vso pogostitev na sprejemu.  

Članice A smo vam iz srca hvaležne. Vesele bomo vaše podpore v Celju, julija 2022.  

Hvala in NA POMOČ! 

 

Špela S., Ela, Katja P., Špela P., Ana, Nastja, Monika, Maša, Leja, Katja L, 


