

PLAKETO CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO, POSEBNE
ZASLUGE IN IZJEMNE USPEHE PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU LJUDI, ŽIVALI,
PREMOŽENJA, KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJA OKOLJA OB NARAVNIH IN
DRUGIH NESREČAH JE PREJEL:
g. Janko FRANETIČ - priznanje mu je bilo že podeljeno na osrednji državni proslavi, 1.
marca na Brdu pri Kranju

V svoji 40-letni delovni dobi je profesionalno opravljal različne naloge s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. S svojim delom je zelo veliko prispeval k razvoju
celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalnem kot državnem
nivoju, na področju raziskovalnih nalog, načrtovanja, organizacije ter operativnega
ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Svoje znanje in izkušnje nesebično prenaša na
reševalce vseh struktur zaščite in reševanja kot predavatelj izobraževalnih programov
Izobraževalnega centa RS za zaščito in reševanje na IG-u. Kot član Radioamaterske zveze
Slovenije pa ima posebne zasluge za povezovanje skupnih interesov radioamaterstva v
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar se je potrdilo tudi v praksi.



……………………………..
PLAKETO CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNAJE ZA ŽIVLJENSKO DELO, POSEBNE
ZASLUGE IN IZJEMNE USPEHE PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU LJUDI, ŽIVALI,
PREMOŽENJA, KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJA OKOLJA OB NARAVNIH IN
DRUGIH NESREČAH PA PREJMEJO V TEM LETU TUDI PROSTOVOLJNA GASILSKA
DRUŠTVA, KI PRAZNUJEJO 130-to oz. 140-to OBLETNICO SVOJEGA DELOVANJA.
Priznanja jim bodo podeljena NA NJIHOVIH SVEČANOSTIH ob dejanskem praznovanju
obletnice, in sicer:
Za 130-to obletnico:
- PGD REČICA OB SAVINJI
ter 140-to obletnico:
- PGD RADEČE



ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO
PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI ORGANIZIRANOSTI IN USPOSABLJANJU SIL ZA
ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, HRABRA DEJANJA TER RAZISKOVALNE
DOSEŽKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI SO
PREJELI:
 PODJETJE UNIOR D.D ZREČE,
V lanskem letu so praznovali 90-letnico ustanovitve in vsa ta leta aktivno deluje na področju
zaščite in reševanja, posebej na področju požarnega varstva. Podjetje tudi v veliki meri
strokovno in finančno pomaga pri uspešnem razvoju področja zaščite in reševanja
osrednjega gasilske enote PGD Zreče. Veliko mero pozornosti pa namenjajo tudi
pripravljenosti in ukrepanju ob nesrečah na žičniških napravah. V ta namen je bila lani tudi
izvedena enodnevna, praktična vaja z namero preverjanja pripravljenosti in ukrepanja ob
nesrečah na žičniških napravah, katera je bila speljana na visokem strokovnem nivoju.

………………………
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 mag. Marjan KOLENC – priznanje mu je bilo že podeljeno na osrednji državni proslavi, 1.
marca na Brdu pri Kranju.
Mag. Marjan. Kolenc je opravil izpit za jamskega reševalca leta1984. V jamsko reševalno
četo Premogovnika Velenje pa je bil vključen leta 1985 kot aktiven član (to pomeni, da je
bil zdravstveno in fizično sposoben za delo pod izolacijskim aparatom v jamah) in je
aktiven še danes.
Leta 1992 je bil imenovan za tehničnega direktorja in glavnega
tehničnega vodjo Premogovnika Velenje in je s tem po funkciji prevzel vodenje Jamske
reševalne službe Premogovnika Velenje, ki zajema reševalno četo in reševalno postajo.
Pod njegovim vodenjem je viden napredek na področju izobraževanja, usposabljanja
članov jamske reševalne službe, še posebej pa sodelovanja z drugimi enotami in
službami za zaščito, reševanje in pomoč, kar je bilo posebno izpostavljeno na vaji
»Markovec 2011«. Mag. Kolenc sedaj opravlja naloge svetovalca predsednika uprave
premogovnika Velenje za področje varnosti in je tudi vodja reševalne službe PV.

 g. Rajko BRAČIČ – priznanje mu je bilo že podeljeno na osrednji državni proslavi, 1.
marca na Brdu pri Kranju
Z jamarstvom se je začel resno ukvarjati leta 1984, ko je postal član Koroško-šaleškega
jamarskega kluba Speleos – Siga Velenje. V času njegovega zvestega članstva je opravljal
naloge predsednika, tajnika, blagajnika, vodje in planerja akcij. Trenutno je podpredsednik
velenjskega kluba, ki je predlani praznoval 75 letnico ustanovitve. Organiziral in vodil je več
jamarskih odprav v tujino. Usposobil je številne jamarje-začetnike tako v domačem klubu
kot v sosednjih klubih. Številne jamarje je usposobil za jamarske reševalce. Je eden od
pobudnikov in soavtor mednarodnega programa Cave rescue training v organizaciji DPPI,
ki združuje 13 držav. V vseh letih delovanja v JRS je bil osem let član predsedstva JZS in
blagajnik JRS, trenutno pa je vodja Jamarske reševalne službe Slovenije. Za svoj trud in
požrtvovalnost je prejel že mnoga priznanja doma in tudi v tujini. V letih jamarskega
udejstvovanja je pridobil sledeče nazive: jamar, jamarski reševalec, vodja reševalne
skupine, vodja intervencije, inštruktor JRS in inštruktor JZS.



SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNAJE ZA POSEBNE ZASLUGE IN IZJEMEN
PRISPEVEK PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI TER ZA IZUME IN INOVACIJE NA TEM PODROČJU SO PREJELI:
g. Anton HLASTEC
Že od leta 1955 deluje v vrstah prostovoljnega gasilstva občine. Z vestnim delom,
neprekinjenim izobraževanjem in rezultati dela, ki jih je med opravljanjem nalog zaščite
in reševanja v vrstah gasilskih enot dosegel, je vzor vsem, ki delujejo na tem področju.
V svojem dolgoletnem delu je opravljal razne odgovorne funkcije, predvsem na
področju operativnega dela. Med ostalim je bil dolga leta poveljnik PGD Slovenske
Konjice. Od leta 2004 je poveljnik štaba operative Gasilske zveze Slovenske Konjice
ter član Občinskega štaba civilne zaščite Slovenske Konjice. Osnovno vodilo
njegovega dela je skrb za izobraževanje posameznikov in opremljanje enot in s tem
dvig operativne sposobnosti intervencijskih ekip. Rezultat njegovega dela na področju
povezovanja in skrbi za enakomeren razvoj vseh društev v občini se odraža ob
uspešnih intervencijah in ostalih aktivnosti v društvih. Aktivno je sodeloval tudi pri
izvedbi vaje INEX 4.
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 g. Stanislav HLASTEC
Že več kot 40 let deluje v vrstah prostovoljnega gasilstva občine. Z vestnim delom,
neprekinjenim izobraževanjem in rezultati dela, ki jih je med opravljanjem nalog zaščite
in reševanja v vrstah gasilskih enot dosegel, je vzor vsem, ki delujejo na tem področju.
V svojem dolgoletnem delu je opravljal razne odgovorne funkcije, predvsem na
področju operativnega dela. Od leta 2004 je predsednik Gasilske zveze Slovenske
Konjice. Osnovno vodilo njegovega dela je skrb za izobraževanje posameznikov in
opremljanje enot in s tem dvig operativne sposobnosti intervencijskih ekip. Rezultat
njegovega dela na področju povezovanja in skrbi za enakomeren razvoj vseh društev v
občini se odraža ob uspešnih intervencijah in ostalih aktivnosti v društvih. Pod
njegovim vodstvom operativne enote vseh gasilskih društev v občini delujejo enotno in
povezano, z visoko stopnjo medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

g. Florijan JANČIČ
Florijan Jančič je v obdobju predsedovanja Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Slovenske Konjice zapustil neprecenljiv pečat. V tem obdobju se je društvo razvilo na
vseh področjih. Kljub temu, da ne opravlja več funkcije predsednika je še vedno zelo
aktiven in je v veliko pomoč mlajšim kadrom na področju gasilstva. Zelo pomembna
pa je njegova vloga na področju zgodovine gasilstva. Na nivoju Gasilske zveze
Slovenije je član komisije za zgodovine v svojem društvu pa pripravlja razstave z
različno gasilsko tematiko. Njegov prispevek je velik, zato ga predlagamo za srebrni
znak Civilne zaščite.



 g. Jernej GRUDNIK
Z plezanjem se je začel ukvarjati leta 1989, bil je ustanovni član in tudi dolgoletni
predsednik Zgornje-savinjskega alpinističnega kluba. Zaradi povečanja aktivnosti pri
raziskovanju jam na tem področju je bil med pobudniki za ustanovitev jamarskega
kluba Tirski zmaj in tudi njegov ustanovni član. Takoj se je priključil tudi Jamarski
reševalni službi in je tudi vseskozi v njeni operativni sestavi. Aktivno sodeluje tudi pri
izobraževanju domačih in tujih reševalcev – tudi na prvih dveh Proteusih v Sežani in
na Igu. Sodeloval je na večini usposabljanj in številnimi vajami, prikaznimi vajami in
intervencijami. Več let je bil gospodar in pa tudi član vodstva Jamarske reševalne
službe. V tem aktivnem času je pridobil tudi naslednje nazive: jamar, jamarski
reševalec, vodja reševalne skupine, vodja intervencije, inštruktor alpinizma,
radioamater, miner, bolničar RK in inštruktor JRS.

………………………….
SREBRNI ZNAK CZ kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in
krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa prejmejo v tem letu tudi prostovoljna
gasilska društva, ki praznujejo 100-to oz. 110-to obletnico svojega delovanja. PRIZNANJA JIM
BODO PODELJENA NA NJIHOVIH SVEČANOSTIH OB DEJANSKEM PRAZNOVANJU
OBLETNICE, IN SICER:
 za 100-to obletnico delovanja:
-

PGD CELJE GABERJE in
PGD LUČE OB SAVINJI

 ter za 110-to obletnico delovanja:
- PGD LATKOVA VAS
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BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POŽRTVOVALNO IN USPEŠNO
OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI SO PREJELI:
 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOCKA,
V letu 2011 je PGD Socka praznovalo 80 obletnico obstoja.
Zaradi položaja njihovega območja delovanja so v občini Vojnik prvi, ki se soočijo z
nevarnostjo poplav reke Hudinje zaradi česar jim narava nalaga, da so ob obilnejših
padavinah posebno pozorni in pripravljeni na nevarnosti poplav. Z začetnimi aktivnostmi in
z naknadnim vključevanjem v izvajanje zaščitnih in reševalnih ukrepov ob poplavah na
celotnem območju občine Vojnik so se doslej večkrat izkazali s svojo zanesljivostjo in
predanostjo. V lanskem let pa so tudi že zabeležili 80-to obletnico obstoja.
 ga. Helena BRGLEZ,
Helena Brglez je dolgoletna članica gasilske organizacije. Kot predsednica Gasilske zveze
Šaleške doline skrbi za uspešno delovanje in povezovanje vseh struktur zaščite in
reševanja, še posebej pa gasilstva na tem področju. Še posebno pa izstopa njena skrb za
delo z mladimi gasilci. Je tudi članica Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije.
 g. Vincenc CVETANOVIČ,
Vincenc Cvetanovič je dolgoletni operativni gasilec, predsednik prostovoljnega gasilskega
društva Bistrica ob Sotli in kot poveljnik gasilskega poveljstva občine član štaba Civilne
zaščite občine Bistrica ob Sotli. V svojem 30 letnem operativnem delu na področju gasilstva
je sodeloval v številnih akcijah zaščite in reševanja na območju občine Bistrica ob Sotli.
Mnoge izmed njih, predvsem pa številne intervencije ob požarih, je operativno vodil in s
svojo strokovnostjo, znanjem in izkušnjami prispeval k učinkovitemu posredovanju gasilcev
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ima izjemne zasluge za razvoj in organiziranje
gasilstva na območju občine Bistrica ob Sotli, aktivno pa sodeluje tudi v občinskem štabu
Civilne zaščite. Še posebej je njegovo strokovno znanje in prizadevnost prišlo do izraza ob
predlanskih poplavah in lanskem hudem neurju s točo.
 g. Klemen HERLE
Klemen Herle je dolgoletni aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva Vrbje. Od leta
2008 je tudi član Gasilskega poveljstva Občine Žalec, kjer aktivno opravlja funkcijo
sektorskega poveljnika. Je zagnan gasilec, pripravljen pomagati pomoči potrebnim, zato
redko manjka na intervencijah, nepogrešljiv je pri kulturnih prireditvah, ki jih organizirajo
gasilci. Njegova predanost gasilstvu se odraža tudi pri aktivnostih v zvezi z obnovo
gasilskega doma PGD Vrbje, kjer se je osebno angažiral in s svojo pomočjo prispeval k
pospešitvi ureditve sosedskih odnosov, ki so zavirali razvoj gasilstva v Vrbju.
 g. Darko KRANJEC
Opravlja funkcijo poveljnika društva PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka. Kot poveljnik
skrbi za preventivo, usposabljanje operativne enote na področju zaščite in reševanja,
pripravo enot za tekmovanja v gasilskih veščinah, sam pa je nepogrešljiv na intervencijah,
ki jih večinoma tudi vodi. S svojim delom je pokazal nesebično pripravljenost pomagati
sočloveku v stiski, ne glede na to da je pri tem delu izpostavljal svoje zdravje in življenje. Pri
reševanju je pokazal veliko mero strokovnosti, odločnosti, sprejemanja pravilnih odločitev,
kar je osnova da so mu sodelavci na intervencijah popolnoma zaupali. Je dobitnik visokih
priznanj GZ Prebold ter dobitnik Plamenice 1. in 2. stopnje GZ Slovenije.
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 ga. Vesna SLAMNIK
Ga. Vesna Slamnik je od leta 2003 zaposlena na Izpostavi URSZR Celje in vseskozi
uspešno in aktivno opravlja naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Svoje znanje in
organizacijske sposobnosti je še posebej pokazala v zadnjih letih od kar je zadolžena za
organizacijo in tehnično izvedbo vsakoletnega regijskega preverjanja ekip PP CZ in RK, saj
omenjeno tekmovanje poteka resnično usklajeno in tehnično izpopolnjeno. Uspešno in
skrbno tudi pripravlja regijske razpise in natečaje za likovna in literarna dela, ki so
namenjena šolski in predšolski mladini, za katera se je sodelovanje v omenjenih razpisih v
zadnjih letih povečalo. S svojo samoiniciativno angažiranostjo je mnogokrat sodelovala pri
predstavitvi in promociji sistema zaščite, reševanja in pomoči na širšem območju regije in s
tem veliko prispevala k prepoznavnosti in krepitvi sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
 g. Bernard ŠTIGLIC
Z delovanjem v Jamarski reševalni službi je pričel leta 2004. V vseh letih delovanja je dal
velik poudarek izobraževanju, zato je v teh pridobil nazive: jamar, jamarski reševalec,
vodja reševalne ekipe, vodja intervencije in bolničar. Pri delu v Jamarski reševalni službi si
je prizadeval za uvajanje novih postopkov in za sodelovanje na reševanjih in
usposabljanjih z žičniških naprav in sotesk. Od leta 2006 je član predsedstva JZS.
Trenutno je član vodstva Jamarske reševalne službe in vodja reševalnega centa-Jamarske
reševalne službe Velenje.
 g. Jernej TISEL
Že vrsto let aktivno sodeluje v sistemu ZiR, kot namestnik poveljnika Civilne zaščite občine
Šentjur. Vseskozi s svojim strokovnim znanjem zelo veliko prispeva k razvoju strukture
Civilne zaščite v občini Šentjur, še posebej pa je aktiven pri reševanju in odpravljanju
posledic naravnih nesreč. V letu 2010 je vseskozi aktivno sodeloval pri sanaciji in popisu
škode zaradi poplav, ki so prizadele občino Šentjur. Kot strokovni delavec je tudi član
komisije za ugotavljanje škode v primeru elementarnih nesreč na kmetijskih zemljiščih in
škode zaradi plazov. Skupaj s štabom CZ in Občinskim odborom RK vsako leto sodeluje
pri pripravi in organizaciji udeležbe ekipe prve pomoči CZ in RK na regijskem in državnem
tekmovanju.
 g. Janko TOMANIČ
Je podpoveljnik Civilne zaščite občine Braslovče od leta 1999. V tem času je zelo aktiven
pri podpori poveljniku, ki pri svojem delu potrebuje zanesljive in delovne »pomočnike«. To
je še posebej pomembno ob raznih izrednih dogodkih, ki so v zadnjih letih kar nekajkrat
prizadeli občino. Gasilec je že od mladih nog. Z usposabljanjem je pričel kmalu po vstopu v
PGD Braslovče in je opravil več raznih tečajev. Kar 17 let je bil podpoveljnik PGD
Braslovče, od 1999-2008 je opravljal delo podpoveljnika gasilskega poveljstva občine
Braslovče, kjer je bil še posebej zadolžen za področje izobraževanja. Sedaj pa je pomočnik
poveljnika in tudi sedaj skrbi za področje izobraževanja gasilcev v občini. Prav tako je član
komisije za izobraževanje GZ Žalec in je tudi glavni akter osnovnih tečajev za gasilce, ki se
izvajajo v gasilskem poveljstvu občine Braslovče. Trenutno je zelo aktiven operativni član in
pri delu zelo prizadeven. V lanskem letu je prevzel še funkcijo predsednika Nadzornega
odbora PGD Braslovče.


g. Velimir KRKLEC – priznanje mu je bilo že podeljeno na osrednji državni proslavi, 1.
marca na Brdu pri Kranju.

Velimir Krklec je poklicni reševalec nujne medicinske pomoči v reševalni postaji JZ
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, obenem pa aktivni operativni gasilec v PGD Steklarna
Rogaška Slatina, ki ima državno koncesijo za posredovanje ob prometnih nesrečah in
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nesrečah z nevarnimi snovmi. Tako pri svojem poklicnem, kot pri prostovoljnem delu na
področju zaščite in reševanja je pravi entuziast, saj je s srcem in dušo pripravljen pomagati
in vseskozi obnavljati ter nadgrajevati svoje znanje. Je organizator številnih vaj s področja
zaščite in reševanja, kjer povezuje gasilsko in reševalno operativno delo, sodeluje v
številnih demonstracijah nudenja prve pomoči in gasilskega ukrepanja, obenem pa je izven
delovnega časa prisoten na večini intervencij v okviru PGD Steklarna Rogaška Slatina,
najsi gre za prometne nesreče, požare ali druge naravne katastrofe.
………............................



BRONASTI ZNAK KOT PRIZNANJE ZA ENKRATNO POŽRTVOVALNO IN USPEŠNO
OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI PA SO PREJELI:


GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA CELJE, za požrtvovalno izvedeno akcijo na Golteh
lani na božični večer.



g. Boštjan CVELFER, poveljnik PGD Gorenje pri Zrečah za uspešno operativno
poveljevanje enemu od zahtevnejših požarov, ki je bil 2. novembra 2011.



g. Bojan DOMITROVIČ, operativni gasilec PGD Bistrica ob Sotli za vsa prizadevanja in
pomoč ob lanskem hudem neurju s točo v občini Bistrica ob Sotli.



g. Janez HERCELJ, operativni gasilec PGD Bistrica ob Sotli za vsa prizadevanja in
pomoč ob lanskem hudem neurju s točo v občini Bistrica ob Sotli.



g. Stanislav KONEČNIK, poveljnik PGD Podsreda za vsa prizadevanja in pomoč ob
lanskem hudem neurju s točo na območju Kozjanskega.

……………………………..
V LETOŠNJEM LETU PA BO BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE podeljen tudi
prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki praznujejo 80-to oz. 90-to obletnico svojega delovanja.
PRIZNANJE JIM BODO PODELJENO MED LETOM NA NJIHOVIH SVEČANOSTIH OB
DEJANSKEM PRAZNOVANJU OBLETNICE, IN SICER:




PGD PONIKVA (za 90-to obletnico ) ter
PGD LOKA PRI ŽUSMU (za 80-to obletnico)
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