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DOBITNIKI PRIZNANJ 2012 
 

 

PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO DELO: 

 

Priznanje za 10 – letno delo v našem društvu prejmejo: 

Tovarišica PETRA SMOLNIKAR      

Tovarišica POLONA SMOLNIKAR 

Tovarišica EVA HORVAT   

Tovarišica TADEJA LONČAR   

Tovarišica PATRICIJA KERN   

Tovariš UROŠ URANIČ   

Tovariš MIHA ŠKAFAR  

 

Priznanje za 30 – letno delo v našem društvu prejmeta: 

Tovariš TOMAŢ SODNIK   

Tovariš BRANE OBLAK   

 

Priznanje za 50 – letno delo v našem društvu prejmejo: 

Tovariš DRAGO POTOKAR 

Tovariš ALOJZ FAJDIGA 

Tovariš BRANKO KERN 

  

 

 
 

PRIZNANJE ZA NAPREDOVANJE 

 

Napredovanje v čin GASILSKI ČASTNIK I. STOPNJE: 

Tovariš STANISLAV POGLAJEN   
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PRIZNANJI GASILSKE ZVEZE KOMENDA 

 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. Stopnje 

Tovariš LEON JUHANT  

Tovariš LEON JUHANT se je prostovoljnim gasilcem pridruţil šele pred dobrimi štirimi 

leti, ko mu je to dopuščal čas in delo. V tem kratkem obdobju je opravil nadaljevalni 

tečaj za gasilca in bil sprejet med operativne gasilce. Svoje znanje je izpopolnil s 

tečajem za strojnika in za uporabnika radijskih postaj. Verjamemo, da se bo s svojo 

trdo voljo še nadalje usposabljal, le kot društvo moramo uspeti na tečajih za 

izpopolnjevanje, kar pa ni lahko. Na zadnjem Občnem zboru je bil imenovan tudi za 

pomočnika orodjarja in to delo vestno opravlja. Vestno in zavzeto delo ga odlikujeta tudi 

pri ostalih delih in opravilih v društvu. Ni mu teţko prestopiti praga našega gasilskega 

doma in nam pomagati pri delu. Kot vzpodbudo tudi za vnaprej, tovarišu Leonu 

podeljujemo Priznanje gasilske zveze III. stopnje. 

 

 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. Stopnje  

Tovarišica ALEŠ LONČAR  

Tovariš ALEŠ LONČAR je član društva ţe od svojega še ne dopolnjenega osmega leta, 

torej je naš član ţe polnih 14 let. Svojo gasilsko kariero je začel kot pionirček, se preko 

pripravništva in po uspešno opravljenem nadaljevalnem tečaju za gasilca 9.3.2007 

usposobil za operativnega gasilca. Opravil je tudi tečaj za strojnika, tečaj za uporabnika 

radijskih postaj in tečaj za uporabnika izolirnih dihalnih aparatov. V letu 2010 je 

uspešno opravil tudi izpit za voznika C kategorije in s tem postal tudi eden od voznikov 

gasilskih vozil. Pred enim letom pa je bil imenovan za pomočnika orodjarja društva. V 

preteklem letu je s svojo voljo in zavzetostjo pomagal pri usposabljanju in vajah naših 

uspešnih članic A. Vseskozi je tudi član tekmovalnih enot, pa ne samo član, temveč tudi 

idejni vodja svoje tekmovalne skupine. Delo mu ni tuje in skoraj ne mine opravila v našem 

domu ali okoli doma, ki se ga ne bi udeleţil. Mnogokrat nam tudi s svojo višino 

pripomore, da nam je opravilo laţje. Med nami je zaradi priljubljenosti, sproščenosti, 

včasih tudi nagajivosti, zelo priljubljen sotovariš. Za njegovo dosedanje delo v gasilstvu 

in z ţeljo, da nadaljuje svoje delo vsaj s takšno vnemo kot jo je dokazal dosedaj, mu 

podeljujemo Priznanje gasilske zveze III. stopnje. 

 

 

Plaketa gasilskega veterana: 

Tovariš FRANC VIDMAR v letošnjem letu izpolnjuje pogoje za prejem plakete 

Gasilskega veterana.    
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PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

V letošnjem letu so si Priznanje Gasilske zveze Slovenije zasluţili:  

 

PRIZNANJE GASILSKA PLAMENICA II. Stopnje  

Tovariš BOŠTJAN DACAR   

 

  

 

 

PRIZNANJE GASILSKA PLAMENICA II. Stopnje  

Tovariš IZTOK MENCIGAR   

 

 

 

 

Kot komaj sedemletni fantiček se je med gasilce pridruţil tovariš BOŠTJAN 

DACAR. V vsem tem obdobju se je usposobljal in si pridobil čin Niţji gasilski 

častnik I. stopnje. Usposobil se je za Mentorja mladine, opravil tečaj za 

tehničnega reševalca in tečaj za strojnika. Zaradi svojega znanja na področju 

motoroznanstva je bil imenovan tudi za glavnega strojnika našega društva in 

kot ţe dolgoletni profesionalni voznik tudi za vodjo šoferjev. Svoje znanje rad 

prenaša tudi na druge sotovariše. Klicu na pomoč se vedno odzove, le če mu 

njegovo terensko delo to dopušča. 

Tudi tovariš IZTOK MENCIGAR se nam je pridruţil kot sedemletnik. Z 

izobraţevanjem v 21-letni dobi gasilca si je pridobil čin Niţji gasilski častnik. 

Na področju usposabljanja je opravil tečaj za strojnika, tečaj za uporabnika 

radijskih postaj, tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za reševalca ob 

nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za tehničnega reševalca in tečaj za gašenje 

notranjih poţarov - modul A. Opravil je tudi vozniški izpit C kategorije za 

voţnjo tovornjakov. Vseskozi je član tekmovalnih desetin, klicu na pomoč se 

vedno odzove. Nepogrešljiv je pri vseh delovnih akcijah pri urejanju našega 

gasilskega doma. 
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PRIZNANJE GASILSKO ODLIKOVANJE  I. Stopnje  

Tovariš HENRIK MAREN – častni poveljnik PGD Komenda   

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Častni poveljnik našega društva HENRIK MAREN je v vrste gasilcev pristopil 

davnega leta 1945. Pridobil si je čin Niţji gasilski častnik II. stopnje. V 

dolgoletni dobi gasilstva verjetno ni opravila, ki ga Hino kot mu raje rečemo, 

nebi opravljal. Od šoferja in mehanika gasilskega vozila, operativnega gasilca, 

dolgoletnega poveljnika društva, bil je nepogrešljiv pri izgradnji gasilskega 

doma leta 1959, kjer je poleg nešteto prostovoljnih delovnih ur opravil tudi 

večino organizacijskih del. Skratka, bil je gasilec za vzor vsem nam. Mnogo 

tekmovanj ostalih sotovarišev je poleg aktivnega spremljanja in opazovanja dela 

opravil tudi kot sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Za delo v gasilski 

organizaciji je poleg gasilskih priznaj prejel leta 2006 tudi Srebrno priznanje 

Občine Komenda. Skoraj dvajset let je mentor in vodja tekmovalnih ekip 

starejših gasilk in gasilcev, kjer tudi aktivno tekmuje. Svoje mnoge bogate 

izkušnje in znanja nam z veseljem prenaša. Za vsa njegova dela, zasluge in 

prispevek gasilcem, prejme priznanje Gasilsko odlikovanje I. stopnje. 


