Priznanje Mihaeli Poglajen
»Portret« gasilke Mihaele Poglajen
Utemeljitev bronastega priznanja Regije Ljubljana III
Novi gasilski dom v Mostah pri Komendi je 4. septembra zvečer prvikrat
»gostil« redno skupščino Gasilske zveze (GZ) Komenda. Skupščino (glej
poročilo v Aplenci št. 9, str. 10) je po izvolitvi članov delovnega predsedstva
vodila njegova predsednica Mihaela Poglajen, delegatka PGD Komenda.
Najbolj slovesen trenutek je bil, ko je iz rok Slavka Jalovca, predstavnika GZ
Slovenije na skupščini, člana UO GZ Slovenije in predsedujočega Regije
Ljubljana III, v katero spada GZ Komenda, dobila bronasto priznanje omenjene
gasilske regije. Za to priznanje – »za ves njen trud in skrb za nas, gasilce, za vsa
njena prizadevanja za širjenje poslanstva vrednot gasilstva« - jo je predlagala
GZ Komenda. Kaj vse je Mihaela Poglajen naredila za gasilce in gasilstvo v
Občini Komenda, najbolje izpričuje na skupščini prebrana (tajnik GZ Komenda
Stanislav Poglajen) utemeljitev priznanja.
…
Tovarišica Mihaela Poglajen je med najbolj dejavnimi članicami v
Gasilski zvezi (GZ) Komenda. Do nedavnega tako na področju operative
v matičnem društvu PGD Komenda, kot same organizacije. Po vstopu v
PGD Komenda v letu 2000 (njeno gasilsko delovanje se je pričelo v PGD
Loka pri Mengšu, pri katerem je slikovno zabeležena njena udeležba v
pionirski ekipi v knjigi ob 80-letnici omenjenega društva leta 2013), se je
močno vključila v delo društva. Takoj je prevzela skrb za mladino in
članice. PGD Komenda prav gotovo ne bi bilo tako uspešno na področju
vzgoje mladine, če tega dela ne bi opravljala tovarišica Mihaela. V
mladinske vrste je pritegnila številne otroke, jih usmerjala v prostovoljstvo
in človekoljubno dejavnost gasilcev. Posvetila jim je mnogo popoldnevov,
jih učila gasilskih veščin, vodila na razna tekmovanja, na katerih so jo za
njena velika prizadevanja nagrajevali z odličnimi rezultati.
Tečaj za gasilca je opravila leta 2002. Leta 2004 ga je dopolnila s
tečajem za vodjo skupine. Leta 2007 je naredila tečaj za vodjo enote,
leta 2009 tečaj za vodjo enot in pridobila naziv gasilskega častnika I.
stopnje. Za uspešno pa tudi pravilno delo z mladino je leta 2002 opravila
tečaj mentorja mladine. Leta 2006 tudi tečaj za bolničarja. Od leta 2003
do 2008 je bila pri GZ Komenda vodja sveta članic, pri PGD Komenda pa
vodja mladinske komisije. Leta 2008 je v svojem društvu in pri GZ
Komenda prevzela odgovornost vodje mladinske komisije.

Kot vzorna mentorica je vseskozi tudi članica skupnega mladinskega
sveta GZ Kamnik in GZ Komenda. Kot predsednica komisije pri GZ
Komenda (en mandat kot predsednica komisije za članice in dva
mandata kot predsednica mladinske komisije), je v letih od 2003 do 2018
delovala tudi v ustreznih komisijah v Regiji Ljubljana III.
V letih od 2003 do 2010 je kot mentorica štirikrat vodila naše najmlajše
gasilce na letovanjih na morju. Po letu 2010 je vsako leto organizirala
letovanje tistih mladih gasilcev, ki so bili že prestari za skupno letovanje z
ostalimi gasilci. Z možem sta jih z minimalnimi stroški za društvo vozila
na letovanje na morje, v Savinjsko dolino in na Roglo.
Leta 2008 je prevzela tudi delo blagajnika PGD Komenda.
V letu 2010 je opravila tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih
disciplin. Mihaela pomaga pri vseh gasilskih dejavnostih v gasilskem
domu v Komendi: čistilnih akcijah v domu in okolici, vajah z mladino ali s
svojo člansko desetino, intervencijah v požarih in drugih naravnih
nesrečah. Ko zatuli naša sirena ali se oglasi pozivnik, se takoj odzove.
Velikokrat je pobudnica vaj in dela v domu. Da bi pridobili potrebna
sredstva za delovanje društva, raznaša novoletne gasilske koledarje, s
člani in članicami društva poskrbi za obisk vaščanov v krajih, kjer društvo
nima svojih članov. Mnogokrat je idejni vodja in glavni organizator obnov
v gasilskem domu v Komendi, pri zbiranju donatorskih sredstev za nakup
opreme in vozila za prevoz moštva, za gradnjo prizidka za garaže, za
zbiranje sredstev ali materialnih dobrin za srečolove.
Mihaela Poglajen je tudi tiskovni predstavnik gasilcev PGD Komenda.
Redno objavlja in posreduje prispevke o delovanju tega društva in
gasilstvu nasploh v občinskih javnih občilih.
Za ves njen trud in skrb za nas, gasilce, za vsa njena prizadevanja za
širjenje poslanstva vrednot gasilstva, smo Mihaelo Poglajen predlagali za
prejem Bronastega priznanja Regije Ljubljana III.
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