
 

 
 

 

PRIZNANJE KIPEC GASILCA ZA LETO 2018 PREJMETA: 

 

 

Franc Anderlič  

 

je član PGD Zbure že več kot 50 let. Štiri leta je bil podpoveljnik društva, 7 let poveljnik, od 

leta 1988 pa je predsednik PGD Zbure. Kar 15 let je bil poveljnik sektorja in hkrati član 

Poveljstva GZ Novo mesto. Od leta 2013 je član Upravnega odbora GZ Novo mesto in njen 

podpredsednik. Po ustanovitvi Občine Šmarješke Toplice je bil 4 leta občinski poveljnik, od 

leta 2006 pa je občinski poveljnik štaba Civilne zaščite.  

 

Že več kot 40 let uspešno opravlja vse naloge v operativi, svoje bogato gasilsko strokovno 

znanje s činom višjega gasilskega častnika 2. stopnje pa nesebično predaja mlajšim rodovom. 

Za njim je vrsta aktivnih let na področju gasilskih in gasilskošportnih disciplin in sicer kot 

tekmovalec, mentor različnim desetinam ter cenjen sodnik na številnih tekmovanjih. Velik 

poudarek namenja izobraževanju mladih, saj s svojim znanjem in izkušnjami vedno pomaga 

mentorjev vseh ekip. Poleg tega je v zelo zahtevnih razmerah izpeljal gradnjo novega 

gasilskega doma ter društvu pomagal pri nakupu sodobne gasilske opreme in tehnike. 

 

Franc je svoje življenje posvetil gasilcem ter reševanju premoženja in pomoči ljudem v stiski, 

za kar je bil nagrajen s številnimi priznanji, katerim se tokrat pridružuje še priznanje Kipec 

gasilca. 

 

 

Viktorija Bernetič 

 

je članica PGD Sežana od leta 1987. V začetku gasilskega delovanja se je redno udeleževala 

tekmovanj na občinski ravni. Po upokojitvi je leta 1992 prevzela tajniške posle v društvu in 

jih vestno opravljala do leta 2006, ko je za 10 let prevzela funkcijo podpredsednice društva. 

Od leta 2016 je predsednica Komisije za delo z veterani. Je gasilka 2. stopnje in ima opravljen 

tečaj specialnosti informatik.  

 

Vse od vstopa v gasilsko organizacijo vestno opravlja delo tajnice gasilske zveze – najprej v 

OGZ Sežana, po preimenovanju le-te pa v Kraški gasilski zvezi. Aktivna je na vseh 

tekmovanjih v okviru zveze, na sestankih organov in komisij, skupaj s Komisijo za 

odlikovanja skrbi za nabavo in pripravo vseh odlikovanj, priznanj, kot tudi napredovanj za vsa 

gasilska društva v zvezi. Kot tajnica zveze je članica regijskega sveta vse od njegove 

ustanovitve. 

 

Viktorija je za nesebično delo v gasilstvu prejela vsa odlikovanja Kraške gasilske zveze in 

Gasilske zveze Slovenije, kakor tudi odlikovanje za posebne zasluge in bronasti znak Civilne 

zaščite. V znak spoštovanja do vsega, kar je naredila za gasilstvo, pa tokrat prejema še kipec 

gasilca. Čestitamo! 



 

 


