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DOBITNIKI PRIZNANJ 2013 
 

 

PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO DELO: 

 

Priznanje za 10 – letno delo v našem društvu prejmejo: 

Tovarišica KLARA MAČEK 

Tovarišica KLARA ZADRGAL  

Tovarišica BARBARA PAVLINIČ   

Tovarišica KARMEN PETEK   

Tovarišica URŠKA KEPIC   

Tovariš JAKA MAČEK   

Tovariš ŽIGA KERN 

Tovariš ALEKSANDER HORVAT 

Tovariš VINKO BRICELJ 

 

Priznanje za 20 – letno delo v našem društvu prejme: 

Tovariš JURIJ KERN   

 

Priznanje za 50 – letno delo v našem društvu prejmejo: 

Tovarišica MARTINA VERHOVNIK 

Tovariš JERNEJ DACAR 

Tovariš FRANC VIDMAR 
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PRIZNANJI GASILSKE ZVEZE KOMENDA 

 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. Stopnje 

Tovarišica BARBARA ŠTEBE  

Tovarišica BARBARA se je gasilskim vrstam pridružila leta 2006. Že pomladi 

naslednjega leta je kljub mnogim družinskim in službenim obveznostim opravila 

nadaljevalni tečaj za gasilca. Od samega vstopa v naše vrste aktivno sodeluje v 

tekmovalnih skupinah članic, v letu 2012 je bila tudi članica ekipe članic B, ki nas 

je zastopala na državnem tekmovanju v Velenju.  

Je nekakšna gonilna sila desetine v kateri sodeluje. Tudi drugo delo v društvu ji 

ni tuje, saj se udeleži vseh akcij, vaj operative in intervencij, če le ima čas za 

to.  

Za udeležbe na svečanostih, ki se jih prav tako udeležuje, si je kupila tudi 

svečano gasilsko obleko.  

Za njeno dosedanje delo in predvsem za vzpodbudo do aktivnega delovanja med 

nami, se ji podeli PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. STOPNJE. 

 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. Stopnje  

Tovariš JURE RAVNIKAR  

Tovariš JURE se je mladinskim gasilskim vrstam pridružil v začetku leta 2008 v 

rojstni vasi Lahovče. V tem društvu je leta 2011 opravil tudi osnovni in 

nadaljevalni tečaj za gasilca.  

Že koncem leta 2010 ga je družba pripeljala v naše društvo, kjer se je takoj 

"udomačil" in se nam pridružil pri vseh delih in opravilih, pa naj bo to delo v 

našem domu, delo doma za potrebe društva, operativne vaje in intervencije.  

Maja 2011 se je odločil, da tudi pravno formalno pristopi med komendske gasilce. 

V letošnjem letu je opravil tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno 

žago, v decembru pa ima lep namen opraviti tudi tečaj za uporabnika dihalnih 

naprav.  

Z JURETOM je društvo poleg zagnanega gasilca pridobilo tudi zelo delavnega in 

marljivega člana in kot zahvalo za dosedanje delo v našem društvu in za 

vzpodbudo za nadaljevanje uspešnega delovanja med nami, se mu dodeli 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. STOPNJE. 
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PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

V letošnjem letu so je Priznanje Gasilske zveze Slovenije zaslužili:  

 

GASILSKO ODLIKOVANJE  II. Stopnje  

Tovariš MAKSIMILIJAN JUHANT   

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Naš praporščak MAKS se je gasilcem pridružil že davnega leta 1970, torej je 

med gasilci že polnih 42 let. Vseskozi s svojim strokovnim znanjem in nasveti 

pomaga nekoliko mlajšim članom. Čeprav je včasih nekoliko glasen in lahko bi 

skoraj rekli hud, mu tega nihče, ki ga vsaj malo pozna, ne more zameriti. Je 

pač takšne narave in takšnega karakterja.  

V preteklem mandatnem obdobju je bil član Nadzornega odbora društa, v 

zadnjem mandatnem obdobju pa je nepogrešljivi praporščak. Ne mine gasilske 

svečanosti in tudi pogrega, ki se ga MAKS nebi udeležil. Za svoje neumorno 

delo in prizadevnost je v letu 2004, ko je prešel med gasilske veterane, prejel 

tudi Gasilsko odlikovanje III. Stopnje. Je nepogrešljiv član veteranske 

desetine.  

Naj mu bo GASILSKO ODLIKOVANJE II. STOPNJE še večja vzpodbuda za še 

nadaljne delo. 


