BRONASTI ZNAKI CIVILNE ZAŠČITE:
- g. Alojz BLAŽIČ
g. Alojz BLAŽIČ je aktiven član PGD Grušovlje že skoraj 50 let. Je izredno solidaren
do sočloveka in zvest matičnemu društvu, ki mu je dva mandata tudi poveljeval. Kot
sedanji član Nadzornega odbora PGD Grušovlje bdi nad smotrno porabo denarja in
delom društva. Kot aktivni gasilec je sodeloval pri reševanju ljudi in premoženja ob
požarih, pa tudi ob drugih naravnih nesrečah. S svojim zavzetim delom in energijo ter
lepimi človeškimi lastnostmi, kot so poštenost, odkritost, pripravljenost na nesebično
pomoč sočloveku je vzgled mladim rodovom .
- g. Janko CERKVENIK
g. Janko CERKVENIK je v letošnjem letu dopolnil 40 let aktivnega dela v gasilstvu. V
letih od 1993 do 2008 je opravljal naloge sekretarja GZ Šentjur, leta 2008 pa je
prevzel vodenje Gasilska zveze. Aktivno se vključuje v delo regijskega Sveta in
poveljstva, je član komisije za strokovno vzgojo pri GZ Slovenije ter kot izkušen
predavatelj usposablja kadre na osnovnem nivoju in na tečajih, ki jih organizira
poveljstvo regije oziroma GZ Slovenije. Na njegovo pobudo pa je na lanski zadnji
seji, Občinski svet občine Šentjur sprejel pomemben dokument, in sicer Dolgoročni
program razvoja gasilstva za obdobje 2010-2020.
- g. Milan GERŽELJ
g. Miran GERŽELJ je dolgoletni aktivni član štaba CZ občine Žalec. V času
službovanja na občini je kot namestnik poveljnika CZ delo vedno opravljal z vso mero
odgovornosti. Aktivno se je odzval tudi dodeljenim nalogam ob poplavah, neurjih ter
drugih naravnih nesrečah, ki so prizadejale območje občine Žalec. Še posebje
aktiven je bil na področju sanacij plazov in cestne infrastrukture. Kot človek, ki se
zaveda humanitarnega dela je vedno pripravljen pomagati pomoči potrebnim in za
svoje delo ne pričakuje posebnega plačila.
- g. Andrej GUMZEJ
g. Andrej GUMZEJ že od mladih nog deluje v vrstah prostovoljnega gasilstva. Z
vestnim delom, neprekinjenim izobraževanjem in rezultati dela je vzor vsem, ki
delujejo na tem področju. Je poveljnik PGD Loče in njegovo osnovno vodilo je skrb
za izobraževanje posameznikov in opremljanje enot. Kako zelo pomembni človeški
lastnosti pa sta srčnost in pogum je dokazal lani, ko je osnovnošolcu zdrsnil tujek v
sapnik in se začel dušiti. g. Andrej je zaradi svojega strokovnega znanja in poguma
osnovnošolcu hitro priskočil na pomoč in mu tujek odstranil, ter mu s tem rešil
življenje, za kar si je prislužil številne zahvale.
- ga. Valentina KASESNIK
Ga. Velentina KASESNIK je pripadnica CZ občine Vojnik že 10 let. Kot vodnica
reševalnega psa je v tem obdobju izkazala izjemno prizadevnost za usposabljanje,
urjenje in sodelovanje na reševalnih akcijah v sistemu zaščite in reševanja. Z
večkratnimi predstavitvami dejavnosti vodnika reševalnega psa je pripomogla k
širjenju zavesti predšolske in šolske mladine ter pomena prostovoljnega dela
reševalcev, ter na ta način popularizirala sistem zaščite in reševanja. S tem pa je
aktivno vzpodbujala mladino k vključevanju v dejavnost reševalcev in v sistem
zaščite in reševanja v občini Vojnik.
- ga. Ivica KOKOL
Ga. Ivica KOKOL je stopila v vrste gasilcev leta 2003 in je zelo aktivna članica PGD
Zreče. Takoj ob vstopu se je vključila v operativno delo PGD Zreče, tako v sestavi
članic kot tudi pri delu z mladino. Pri članicah se redno udeležuje tako vaj kot še
pomembneje tekmovanj, saj je tudi z njeno pomočjo ekipa žensk PGD Zreče prinesla
prvi ženski prehodni pokal v zgodovini gasilskega društva. V zadnjih letih aktivno
dela v PGD Zreče kot tudi v GZ Zreče-Vitanje, kjer je tudi članica predsedstva. Leta
2005 je postala mentorica ekipe pionirk PGD Zreče, katere se redno uvrščajo na
regijska in državna tekmovanja s katerih nosijo pokale za dobre uvrstitve. Lani so se

uvrstile na državno tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah, katero pa bo potekalo
letos.
- g. MARKO PETRIN
g. Marko PETRIN je aktivni član PGD Rečica ob Savinji preko trideset let. Dolgo
obdobje je bil tudi operativni član društva in v vseh teh letih sodeloval tako na
društvenem kot tudi na operativnem področju. Vseskozi je bil vesten, požrtvovalen
ter v vsakem primeru med prvimi, ki so nudili pomoč. Čeprav sedaj ni operativni član,
se je že večkrat izkazal pri reševanju ljudi in imetja ob naravnih in drugih nesrečah.
Kot kmet, ki pa poseduje mehanizacijo in tudi znanje za upravljanje le-te, se je še
posebej izkazal pri zadnjih poplavah v letu 2007 kjer je nesebično in samoiniciativno
priskočil na pomoč.
- g. Marko STADLER
g. Marko STADLER je poveljnik štaba CZ občine Bistrica ob Sotli. Že več let aktivno
vodi in usmerja razvoj sistema zaščite in reševanja na območju svoje občine. Svoje
delo v CZ opravlja strokovno, odgovorno in angažirano. S svojimi bogatimi
izkušnjami in znanjem skrbi za zagotavljanje višjega nivoja pripravljenosti,
usposobljenosti in opremljenosti enot in služb CZ ter prostovoljnega gasilstva.
Njegovo aktivno delo pa je zaradi omejenih kadrovskih, finančnih in drugih virov še
toliko bolj cenjeno.
- g. Vladimir WRAVOR
g. Vladimir WRAVOR je stopil v vrste gasilcev že leta 1979. Leta 2002 pa je prevzel
tudi funkcijo poveljnika PGD Stranice, katero zelo uspešno opravlja še danes. Kot
poveljnik pa je vseskozi sodeloval tudi na širšem operativnem območju in s svojim
kvalitetnim delom in znanjem veliko pripomogel k uspešnemu razvoju požarne
varnosti v občini Zreče in širše. V lanskem letu so pod njegovim operativnim
poveljevanjem gasilci PGD Zreče, Stranice in Vitanje zelo uspešno omejili širitev in
na koncu tudi pogasili enega večjih požarov zadnjih let v KS Stranice. Kot lastnik
podjetja Wravor, d.o.o. pa vseskozi tudi finančno pomaga pri nakupu potrebne
gasilske opreme in vozil gasilskim društvom v okviru GZ Zreče-Vitanje.
- g. Bojan ŠKARJA
g. Bojan ŠKARJA uspešno vodi in usmerja štab CZ Mestne občine Velenje od leta
1998 dalje. Njegovo delo zaznamuje mirnost, preudarnost, analitičnost ter odločnost.
Kot poveljnik skrbi za nenehno pripravljenost sistema zaščite in reševanja, za
povezanost vseh pomembnih elementov tega sistema. V vseh izrednih dogodkih, ob
katerih se je štab aktiviral in teh v zadnjih desetih letih na območju MO Velenje ni
bilo malo, je poveljnik odlično vodil in usmerjal delo štaba CZ ali kriznega štaba. S
tem pa je dokazal, da se zna odzvati na nastale situacije ob pojavih naravnih in
drugih nesreč.
- EKIPA PRVE POMOČI CZ OBČINE ZREČE
Leta 2008 je PGD Zreče v sodelovanju z Območnim združenjem RK Slovenske
Konjice organiziralo tečaj za bolničarje, katerega so se udeležili gasilci in gasilke iz
vseh treh gasilskih društev, ki delujejo na območju Občine Zreče. Njihov trudi in
marljivost pa sta bila poplačana že isto leto, ko so se udeležili XIV. regijskega
preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RK, kjer so nepričakovano osvojili tretjo
mesto med 14-timi ekipami. Ekipa v nekoliko spremenjeni sestavi pa je svoje delo
nadaljevala tudi v letu 2009 in se ponovno udeležila XV. regijskega preverjanja, ki je
potekalo v Šmarju pri Jelšah, kjer so rezultat še izboljšali, saj so osvojili drugo mesto
med 16-timi ekipami.
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA
PGD Lokovica je s svojimi člani požrtvovalno delovala ob katastrofalnih plazovih 10.
julija 2009, kateri so se začeli sprožati na področju celotne Lokovice eden za drugim.
Ker so bili plazovi izredne razsežnosti so s premišljenimi in strokovnimi ukrepi začeli
izvajati reševanje, evakuacijo in obveščanje ogrožene javnosti. Hitro in požrtvovalno
ukrepanje v začetni fazi katastrofe je pomagalo k temu, da ni prišlo do žrtev. Delovali

so vseskozi, v času intervencije in pri odpravi začetnih sanacij, ki so bile potrebne za
vzpostavitev normalnih pogojev. Pomembni v tistem trenutku so bili tudi psihološki
učinki, ki so jih člani PGD Lokovica s štabom CZ občine Šoštanj izvajali, kot potrebno
pomoč ljudem v stiski.
- g. Matej MAŽIČ
g. Matej MAŽIČ, kot odgovorni za področje dela v Reševalni postaji NMP Celje že
nekaj let zelo aktivno in uspešno vodi delo reševalcev tudi ob večjih nesrečah.
Njegova aktivnost se je še posebej izkazala v preteklem letu, ko se je zavzel v okviru
svoje stroke, da se zagotovi dodatni sanitetni material in druga sredstva za primere
množičnih nesreč. Aktivno in strokovno je sodeloval pri uvajanju prikolice za
masovne nesreča, za katero se je pokazalo po mnenju stroke in operative kot
trenutno najboljša rešitev oskrbe večjega števila poškodovanih ob masovnih
nesrečah. S tem je zelo veliko prispeval pri zagotavljanju nujne oskrbe
poškodovancev v nesrečah in hkrati pri graditvi in razvoju celotnega sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
- g. Zvonko JOŠT
g. Zvonko JOŠT pomočnik komandirja PP Slovenske Konjice se je posebej izkazal s
svojim strokovnim in učinkovitim delom pri iskalni akciji 4. septembra 2009, ko se je
na območju Hudinje izgubila Marija Guček. V iskalni akciji se je angažiral do
popolnosti, saj je bil tudi vodja iskanja pogrešane osebe. Zaradi njegove strokovnosti,
izkušenosti in angažiranosti je bila tudi iskalna akcija uspešno zaključena, tako za
gospo kot tudi za policijo, saj je bila gospa najdena. S svojim trudom je g. Zvonko
Jošt gospe v veliki verjetnosti rešil življenje, saj je bila starejša in slabotna.
- g. Igorj RATAJC
G. Igor RATAJC iz PGE Celje je prejel priznanje zaradi sodelovanja pri uvajanju
prikolice za masovne nesreče ter strokovne pomoči pri določanju in urejanju
intervencijskih prehodov na avtocesti.
- g. Rok STIPLOVŠEK in
- g. Iztok VAŠ
G. Rok STIPLOVŠEK in g. Iztok VAŠ oba iz PGE Celje, pa sta prejela priznanje za
izkazano požrtvovalno dejanje pri reševanju in gašenju požara v predoru Trojane ob
koncu leta 2009
SREBRNI ZNAKI CIVILNE ZAŠČITE:
- g. Stane MIKLAVŽIČ
g. Stane MIKLAVŽIČ je že od 1981 zaposlen kot strokovni delavec v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Do leta 1995 je te naloge opravljal v občini
Mozirje nato pa v okviru Ministrstva za obrambo. Že v času opravljanja strokovnih
nalog takratnega načelnika Občinskega štaba CZ je uspešno koordiniral naloge
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. V zadnjih dveh letih je aktivno
vključen pri izvajanju nalog v zvezi z pripravami podzakonskih predpisov na področju
razporejanja in popolnjevanja dolžnostnih in prostovoljnih formacij. Njegova
strokovnost se je pokazala tudi v zadnjem letu, ko je nudil napotke in strokovno
pomoč lokalnim skupnostim in drugim ustanoviteljem enot in služb Civilne zaščite, da
bodo lažje uskladili organiziranost teh struktur v svoji sredini z novimi predpisi, kar
omogoča operativno sposobnost občinskih in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč.
- g. Ivan SUHOVERŠNIK
g. Ivan SUHOVERŠNIK je župan občine Mozirje že drugi mandat. V vojem obdobju
županovanja posveča veliko pozornost zagotavljanju sredstev za uspešno delovanje
služb v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mozirje. Ob
vsakokratnem aktiviranju štaba CZ občine Mozirje ob naravnih ali drugih nesrečah je
ves čas aktivno prisoten, tako v štabu kot med ljudmi, ki jim je nudena pomoč ter
med reševalci. Zaradi delavnosti, poštenosti ter prijaznosti do vsakogar je tako med

občani kakor tudi med ljudmi v širšem okolju zelo spoštovan. S svojim dolgoletnim
odgovornim, uspešnim delom veliko prispeva k ugledu delovanja sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za 100-to obletnico:
- PGD KAPLJA VAS
ter 110-to obletnico:
- PGD LOKARJE
- PGD BRASLOVČE
ZLATI ZNAKI CIVILNE ZAŠČITE:
- Mag. Andrej PLANINŠEK
g. Andrej PLANINŠEK je že od osamosvojitve RS član štaba Civilne zaščite za
Zahodnoštajersko regijo za področje RKB zaščite. Ves čas aktivno izvaja svojo vlogo
ter zelo dobro skrbi za operativno sposobnost regijske enote za RKB zaščito. Zaradi
tega je bila ta enota pred nekaj leti na vaji v tujini ocenjena kot najboljša med
udeleženimi državami. Zelo aktivno se vključuje tudi v obravnave načrtov za zaščito
in reševanje ter podaja strokovne in utemeljene predloge. S svojo strokovnostjo je še
posebej pripomogel pri izdelavi regijskega načrta ob jedrski nesreči. Ker je zaposlen
na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje zelo uspešno koordinira preventivne in
operativne aktivnosti med zavodom in drugimi izvajalci preventivnih ukrepov in nalog
s področja nevarnih snovi, kar veliko prispeva k razvoju in krepitvi sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO
DELO PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI ORGANIZIRANOSTI IN USPOSABLJANJU
SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, PA JE BIL NA OSREDNJI DRŽAVNI
PROSLAVI, 1. MARCA NA BRDU PRI KRANJU PODLEJEN TUDI:
- g. Alojzu TIRGUŠEKU
- g. mag. Štefanu TISLU
- g. Ivanu JEZERNIKU
PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE:
Dr. Ivan ERŽEN
Dr. Ivan ERŽEN je bil Poveljnik Civilne zaščite Zahodnoštajerske regije od
osamosvojitvene vojne za Republiko Slovenijo pa do leta 2009, ko se je zaposlil na
Ministrstvu za zdravje v Ljubljani. Vsa ta leta se je pri delu in vodenju regijskega
štaba vključeval organizacijsko aktivno. Zlasti se je to odražalo pri organizacijski in
tehnični operativni pripravljenosti enote za RKB (radiološko,kemijsko in biološko)
zaščito, kateri je operativno pripravljenost zagotavljal preko Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje. S svojim aktivnim delom in medresorskim povezovanjem izvajanja
nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami aktivno nadaljuje tudi sedaj, kot
državni sekretar na Ministrstvu za zdravje ter s tem zelo veliko prispeva k razvoju
celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za 130-to obletnico:
- PGD ROGAŠKA SLATINA
- PGD ŠMARJE PRI JELŠAH
- PGD VOJNIK
ter 140-to obletnico:
- PGD LAŠKO

