
 
 
 
 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,  

in na predlog Gasilske Zveze Ig 

PRIZNANJE Občine Ig za leto 2017  
 

prejme 
 

EKIPA PIONIRJEV PGD IŠKA LOKA 
za izjemne dosežke na gasilskih tekmovanjih v letu 2016 

 
Ekipo, ki je zastopala PGD Iška Loka, GZ Ig, na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji 2016, 
sestavljajo trije pionirji, rojeni leta 2005: Anžej Pintarič, Aljaž Smole in David Železnik.  

V prostovoljno gasilsko društvo Iška Loka so se včlanili na občnem zboru marca 2013. Vseskozi so 
kazali veliko zanimanje za društvene dejavnosti in aktivnosti pri pripravah na vse vrste tekmovanj. 
Na tistih, ki so potekala na občinski ravni, so pokazali veliko spretnosti in znanja, zato so se uvrščali 
na vedno višje ravni tekmovanj - od občinskih, regijskih do državnih.  

Njihovo prvo tekmovanje je bilo tekmovanje v gasilski orientaciji leta 2014, kjer so na občinski ravni 
zasedli 2. mesto in se uvrstili na regijsko tekmovanje. Uspeh so ponovili tudi leto kasneje. Leto 2016 
pa je bilo prav posebno leto. Na državnem tekmovanju v kvizu gasilske mladine je ekipa - zaradi 
poškodbe enega od članov sicer v rahlo spremenjeni zasedbi - osvojila odlično 5. mesto. Hkrati so se 
pripravljali na tekmovanje v gasilski orientaciji. Občinska raven omenjenega tekmovanja je potekala 
na Turjaku, kjer so med 21 ekipami zasedli 2. mesto. Sledilo je tekmovanje na regijski ravni; v GZ 
Vodice-Šinkov Turn so se pionirji odrezali še bolje in v konkurenci 20 ekip pionirjev ljubljanske regije 
prepričljivo osvojili 1. mesto ter si zagotovili udeležbo na najvišji ravni omenjenega tekmovanja. 
Državno tekmovanja v gasilski orientaciji je potekalo v GZ Zgornjesavinjske doline, na Golteh. 
Pomerilo se je 32 najboljših ekip pionirjev s celotne Slovenije, naši pionirji pa so osvojili 
nepričakovan in zavidljivo lep rezultat - 2. mesto. Medalje in pokal za osvojen uspeh jim je podelil 
namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Pionirji so bili veseli vseh 
rezultatov, še posebej v ponos pa jim je prav naziv državnih podprvakov.  

Seveda pa ekipa brez dobrega mentorja ne bi bila to, kar je. Vseskozi je njen mentor Primož 
Pintarič, profesor športne vzgoje. Zanj je značilno, da na vajah ni nikoli popustljiv, prej nasprotno: 
doseženi uspehi pionirske ekipe so rezultat trdega dela in veliko preživetega prostega časa v 
gasilskem domu.  

 

 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
           Janez Cimperman 
                              župan 
       

       Ig, 17. marec 2017 




