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DOBITNIKI PRIZNANJ 
 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III. STOPNJE: 
 
ČLANICE A:   

Tovarišica  
Veronika Bergant 

Tovarišica  

Anja Jenko 

Tovarišica  

Patricija Kern 

 

  
Tovarišica 

Tadeja Lončar 

Tovarišica  
Nataša Petek 

Tovarišica  
Simona Spruk 

 
  

Tovarišica 
Nataša Žibert 

  

 

  

 
Obrazložitev:  
V društu se je pred 5 letimi zbralo 9 ambicioznih članic, ki so želele s svojo zagnanostjo zastopati društvo na 
Pokalnih tekmovanjih Gasilske zveze Slovenija. Povezale so se v desetino in se posvetile gasilskim temovanjem. 
Leta 2010 so prvič pri čele nastopati na pokalnih tekmovanjih in domov že prinašati pokale, ki so jim bila velika 
vzpodbuda za redne vaje in nadaljno tekmovanje. Eden izmed najboljših rezultatov, ki so jih dosegle, je leta 
2011 v Kopru na mednarodnih dnevih Zaščite in reševanja, ko so dosegle 1. mesto. Članice A pa se niso odlično 
odrezale samo na pokalnih tekmah, temveč tudi na regijskem tekmovanju, ter nadaljevale pot na državno in 
dosegle 9. mesto. Kljub neuresničenim željam so svojo pot nadaljevale in tako še vedno dosegajo lepe rezultate 
na pokalnih tekmah. Med vsemi vzponi in padci, ki so zaznamovale ekipo, so se jim v zadnjem letu pridružile še 
3 nove članice (Simona, Urška in Karmen) in staro ekipo še bolj povezale. Za večletni trud in uspeh se priznanje 
podeljuje naslednjim članicam A: VERONIKA BERGANT, ANJA JENKO, PATRICIJA KERN, TADEJA 
LONČAR, NATAŠA PETEK, SIMONA SPRUK, NATAŠA ŽIBERT. 
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STAREJŠE GASILKE:   
Tovarišica  

Katarina Fajdiga 

Tovarišica  

Olga Hace 

Tovarišica  

Marjeta Hafner 

   
Tovarišica 

Marjeta Mencigar 

Tovarišica  
Marija Smolnikar 

Tovarišica  
Frančiška Sodnik 

   
Tovarišica 

Ernestina Sršen 

Tovarišica 
Martina Verhovnik 

 

 
 

 

 
 
Obrazložitev:  
Članice desetine starejših gasilk so se zbrale leta 2000 in v vseh teh letih dokazale, da izkušenj in znanja starejših 
gasilcev res ni za pocenjevati. Veteranke našega društva so uspešne tako na občinskem, regijskem in tudi 
državnem tekmovanju, ki so se ga udeležile leta 2004 v Kočevju. Zato ni čudno da so leta 2005 prejele priznanje 
občine Komenda za svoje uspehe. Za večletni trud in uspeh se priznanje podeljuje naslednjim starejšim 
gasilkam: KATARINA FAJDIGA, OLGA HACE, MARJETA HAFN ER, MARJETA MENCIGAR, MARIJA 
SMOLNIKAR, FRAN ČIŠKA SODNIK, ERNESTINA SRŠEN, MARTINA VERHOVNIK.  

 
 
 
 
 
PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE II. STOPNJE: 
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Tovarišica  

Damjana Bricelj 
 
Obrazložitev:  

 

 
Je naša članica 14 let. Na vseh področjih je aktivna, tako pri delovanju 
društva, na tekmovanjih, vzgoji mladine ... .  Damjana ima opravljenih 
že kar nekaj tečajev, kot so tečaj za vodjo skupine, bolničarja, mentorja 
mladine in tečaj za uporabnika radijskih postaj. Z desetino članic B so se 
dve leti nazaj v Velenju udeležile državnega tekmovanja in dosegle 
uspešen rezultat. Kot mentorici naših najmlajših članov - pionirjev, pa ji 
je uspelo doseči izvstne rezultate.  

 

 
Tovarišica  

Anica Horvat 
 
Obrazložitev:  

 

 
Tovarišica Anica Horvat se nam je pridružila leta 2000, ko se je ponovno 
združila ženska B desetina kjer je še danes aktivna . Od svojega pristopa 
med gasilce je marljivo in vestno opravljala svoje naloge. V letu 2006 je 
opravila tečaja za vodjo skupine in bolničarja, v letu 2007 pa tečaj za 
mentorja mladine. Zelo je dobrodošla pri vodenju gasilske mladine.  

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
 

 
 

 

 
  

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA 
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA 
 
 

D O B I T N I K I  P R I Z N A N J  
 

Stran 4 

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE I. STOPNJE: 
 

Tovariš  
Jože Kočar 

 
Obrazložitev:  

 

 
63 let članstva v našem društvu je že dopolnil Jože Kočar. Še vedno je 
aktivni član veteranske desetine s katero se redno udeležuje vaj, tekmovanj 
in slovesnosti. V preteklosti je opravljal operativne funcije kot član raznih 
odborov društva, kot operativni član, kot šofer gasilskega vozila, ... Tudi 
delo v samem gasilskem domu, v okolici našega doma in na gasilskih 
veselicah mu nikoli ni bilo tuje. 
 

 

 

Tovariš  
Avgust Sodnik 

 
 
Obrazložitev:  

 

 
Je član našega društva že od leta 1955. Vse od svojega vstopa je bil zelo 
aktiven, marljiv in zaupanja vreden med člani, kot tudi med občani. Dva 
mandata je bil tudi predsednik društva in v tem času se je društvo močno 
razvijalo na vseh področjih. Še vedno je aktiven gasilec na tekmovanjih 
starejših gasilcev. 
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GASILSKO ODLIKOVANJE II. STOPNJE: 
 

Tovariš  
Anton Smrekar 

 
Obrazložitev:  

 

V naše vrste je tovariš Anton pristopil kot nadebudni pionir ček, leta 1985. V 
svoji 30 letni karieri gasilstva je opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, 
tečaj za vodjo skupine, tečaj za vodjo enote, lansko leto pa je opravil še tečaj za 
vodjo enot in si tako priboril čin gasilski častnik. Pridobil si je tudi znanje 
mnogih gasilskih specialnosti, med drugim je opravil tečaj za strojnika, tečaj 
uporabnika IDA, tečaj reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za 
mentorja mladine, obnovitveni tečaj IDA in te čaj za gašenje notranjih požarov 
modul A. Opravil je tudi vozniški izpit C kategorij e za vožnjo tovornjaka. Svoje 
bogato znanje je prenašal na najmlajše, saj je kar nekaj let vodil naše najmlajše 
člane, jih poučeval in pripravljal na tekmovanja. Z njimi se je udeležil tudi 
letovanj na morju. Vseskozi uspešno sodeluje s svojo skupino - desetino na 
gasilskih tekmovanjih, mnogokrat pa se udeleži tudi delovnih akcij v domu. Na 
podlagi svojih organizacijskih sposobnosti je bil leta 2007 izvoljen za 
predsednika našega društva, ki ga s sotovariši uspešno vodi še danes. S funkcijo 
predsednika društva je tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Komenda. 
Kot gasilec operativec je prisoten ob vsaki naši intervenciji, saj se klicu na 
pomoč vedno rad odzove. 

 
 

Tovariš  
Stanislav Poglajen 

 
Obrazložitev:  

 

V gasilske vrste je vstopil kot pionir leta 1968, vendar je tečaj za gasilca opravil 
šele leta 2002. Od tedaj je gasilsko znanje neprestano nadgrajeval. Z 
izobraževanjem od vodje skupine, vodja enote in vodja enot, ki mu podeljuje čin 
gasilski častnik I. stopnje. Opravil je naslednje tečaje za gasilske specialnosti: 
uporabnik radijskih postaj, uporabnik dihalnega aparata, tehničnega reševalca, 
reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, strojnik, bolničar, informatik, 
mentor mladine, sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin, vodja 
intervencije in inštruktor. Od leta 2003 je administrator Gasilske zveze 
Komenda, od leta 2008 je poveljnik Gasilskega društva Komenda in tajnik 
Gasilske zveze Komenda.  
Vsaka organizacija ali društvo potrebuje konja, ki vleče voz in v našem društvu 
je to prav gotovo Slavko. Njegovo delovanje v društvu je močno vidno. Ni 
intervencije brez Slavka, pa če tudi traja ves dan in celo noč, vedno se zadnji 
vrača domov. Znal je navdušiti sotovariše, da lahko delujemo le dobro 
opremljeni in izobraženi, zato se neprestano izobražuje in spodbuja sotovariše k 
izobraževanju. Zasluge za nakup gasilskega kombija, nove cisterne in gradnje 
prizidka, lahko pripišemo le njemu. Pripravil je vse potrebne papirje, naprosil 
vse možne popuste, poiskal donatorje in neprestano nadzoroval izvajalce. 
Sodeluje na vseh akcijah društva, pa naj bodo intervencije, vaje, varovanja, 
pogrebi ali delo v gasilskem domu. Kot mentor se je udeleževal letovanja 
najmlajših, omogoča taborjenje mladincem, vozi na tekmovanja starejše gasilce, 
mladino in članice. Je največji moralni podpornik članic A in trener nove 
desetine članov A, prav tako pa je član desetine B.  
Da od vsem času, ki ga posveča društvu, družinsko življenje ne bi preveč trpelo, 
je z gasilstvom okužil tudi ženo. 
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GASILSKO ODLIKOVANJE I. STOPNJE: 
 

Tovariš  
Alojz Fajdiga 

 
Obrazložitev:  

 

Fajdiga Alojz je v tem letu dopolnil okroglih 50 let članstva v našem društvu. V vsem 
tem času je opravljal kar vrsto nalog; od strojnika, orodjarja, operativnega gasilca, 
šoferja, hišnika, gospodarja društva do glavnega mehanika za vozila. Tovariš Alojz je 
s svojim strokovnim znanjem in natančnostjo obnovil našo staro, zgodovinsko 
opremo, tudi ročno brizgalno, na katero smo vsi zelo ponosni. Še vedno pa je zelo 
aktiven v desetini starejših gasilcev. 

 

 
Tovarišica  

Mihaela Poglajen 

 
Obrazložitev:  

 

Tovarišica Mihaela Poglajen je prav gotovo ena od najaktivnejših naših članic, tako na 
področju operative kot organizacije. Od samega vstopa v naše društvo v letu 2000 (njeno 
gasilsko delovanje se je pričelo že v PGD Loka pri Mengšu, saj je slikovno zabeležena 
njena udeležba med pionirko ekipo v knjigi ob 80. Letnici PGD Loka pri Mengšu leta 
2013) se je zelo aktivno vključila v delo društva. Takoj je prevzela delo z mladino in 
članicami. Prav gotovo na področju vzgoje mladine naše društvo ne bi bilo tako uspešno, 
če tega dela ne bi opravljala tovarišica Mihaela, ki je znala v mladinske vrste pritegniti 
številne otroke in jih usmerjati za dobrovoljstvo in humanost gasilcev. Mnogo 
popoldnevov jim je posvetila in jih učila gasilskih veščin ter jih vodila na raznorazna 
tekmovanja, kjer so ji kot povračilo za njen trud nagrajevali z odličnimi rezultati. Tečaj 
za gasilca je opravila leta 2002 in ga leta 2004 nadgradila s tečajem za vodjo skupine. Leta 
2007 je opravila tečaj za vodjo enote in leta 2009 tečaj za vodjo enot ter si prislužila čin 
gasilskega častnika. Za uspešno in pravilno delo z mladino je leta 2002 opravila tečaj 
mentorja mladine in leta 2006 tudi tečaj za bolničarja. Od leta 2003 do leta 2008 je bila v 
okviru Gasilske zveze Komenda zadolžena za vodjo sveta članic, v okviru PGD Komenda 
pa je bila vodja mladinske komisije. Od leta 2008 pa je v svojem društvu in v okviru GZ 
Komenda vodja mladinskega sveta. Kot vzorna mentorica je vseskozi tudi članica 
skupnega mladinskega sveta Gasilskih zvez Kamnik in Komenda. V letih od 2003 do 2010 
je kot mentorica štirikrat vodila naše najmlajše gasilce in gasilke na letovanjih na morju. 
Po letu 2010 pa je vsako leto organizirala letovanje gasilske mladine, ki so bili po kriterijih 
že prestari za skupno letovanje z ostalimi gasilci in jih z možem brez stroškov za društvo 
popeljala na letovanje na morje oziroma v Savinjsko dolino. Kot vodja komisije uspešno 
sodeluje tudi v okviru Regije Ljubljana III. V letu  2008 je prevzela tudi funkcijo 
blagajnika društva. V letu 2010 je opravila tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko športnih 
disciplin. Prav gotovo ne mine nobena akcija v našem gasilskem domu, kjer Mihaele ne bi 
bilo zraven, pa naj bodo to čistilne akcije v domu ali njegovi okolici, vaje z mladino ali s 
svojo člansko desetino, ali pa prave intervencije na požarih in drugih naravnih nesrečah. 
Ko zatuli naša sirena ali pa pozivnik, že je zraven. Velikokrat je tudi pobudnica vaj in 
dela v domu. Tudi pridobivanje sredstev z raznosom koledarja ob novem letu ji ni odveč, 
poskrbi za obisk domov v naseljih, kjer nimamo drugega gasilca. Znajde se in se s katero 
od sotovarišic ali sotovarišev odpravi tudi v te vasi. Mnogokrat je idejni vodja in glavni 
organizator kakšne obnove v domu, pri zbiranju donatorskih sredstev za nakup opreme in 
vozila za prevoz moštva, za gradnjo prizidka garaž, z zbiranjem sredstev ali materialnih 
dobrin za srečelove. Mihaela je tudi nekakšen tiskovni predstavnik nas gasilcev, kajti 
redno posreduje prispevke o gasilstvu v Glasilo občine Komenda. 


