
 

 
 

 

 

 

PRIZNANJE MATEVŽA HACETA ZA LETO 2018 PREJMEJO: 

 

Jože Derlink 

je član gasilske organizacije od leta 1974, ko je ob zaposlitvi vstopil v PIGD Sava Kranj. Leta 

1981 se je zaposlil v poklicnem oddelku Gasilsko-reševalne enote Sava Kranj. Ves čas se je 

izobraževal in opravil številne specialnosti. Zdaj je višji gasilski častnik 2. stopnje. Sodeloval 

je v več kot 1000 intervencijah, veliko jih je tudi vodil. Devet let je bil podpoveljnik društva, 

nato 10 let predsednik in kasneje še osem let poveljnik PIGD Sava.  

V letu 1997 je bil eden od ustanoviteljev nove GZ MO Kranj, kjer je bil najprej podpoveljnik, 

od leta 2003 dalje pa je predsednik zveze. Od takrat dalje je bil tudi član regijskega sveta, ki 

se je leta 2009 preoblikoval v GZ Gorenjske. Najprej je bil namestnik predsednika, od leta 

2013 pa je predsednik te zveze. Je organizator številnih aktivnosti, srečanj in tekmovanj. 

Svoje bogato znanje kot predavatelj prenaša na mlajše rodove.  

Jože Derlink aktivno deluje tudi v krovni organizaciji. Od leta 1998 je bil 10 let član Komisije 

za industrijsko gasilstvo, od leta 2008 pa je član Upravnega odbora. Leta 2013 je postal 

podpredsednik Gasilske zveze Slovenije. 

Ker je svoje življenje posvetil gasilski organizaciji in se ves čas trudi za napredek slovenskega 

gasilstva, mu kot nagrado in spodbudo za naprej podeljujemo najvišje gasilsko priznanje.  

 

Vinko Keršmanc 

Je rojen leta 1957. S 16. leti se je kot mladinec vključil v PGD Bevke in z vrstniki dosegal 

tekmovalne uspehe. Delo v društvu ga je veselilo in z leti postalo način življenja. Ves čas se je 

gasilsko izobraževal in je danes višji gasilski častnik, predavatelj ter sodnik gasilskih in 

gasilskošportnih disciplin.  

Kar 13 let je bil poveljnik društva, nato pa 20 let predsednik. Bil je dolgoletni poveljnik 

sektorja Bevke, nato pa tudi poveljnik GZ Vrhnika. Od leta 2013 je predsednik GZ Vrhnika. 

Tri leta je bil regijski poveljnik in hkrati član Štaba operative oz. Poveljstva, zadnjih pet let pa 

član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Sodeloval je v številnih intervencijah, tudi v 

primeru velikih naravnih nesreč izven svoje regije. 



Ker je bilo v PGD Vrhnika pred časom premalo operativnih članov, ki so se odzvali na poziv 

za intervencijo, je na njegovo pobudo prišlo do združitve treh društev za skupno opravljanje 

nalog osrednje enote v občini. Veliko skrbi posveča nakupu sodobne gasilske opreme in vozil 

ter urejenosti gasilskih domov. 

Vinko je s svojim delom v gasilskih vrstah veliko pripomogel k varnosti občanov v svojem 

kraju, občini, regiji in državi, zato gre priznanje Matevža Haceta v prave roke. 

 

Borut Predan 

je človek, za katerega lahko rečemo, da je svoje življenje posvetil prenašanju bogatega znanja 

in izkušenj na mlajše rodove in to tako poklicno kot zasebno. Bil je namreč učitelj in 

ravnatelj, v več kot 60-letnem delovanju v gasilstvu pa je opravljal številne pomembne 

funkcije, hkrati pa aktivno sodeloval na intervencijah in vajah. Bil je tudi eden izmed 

pomembnih zagovornikov ustanavljanja in delovanja društev Mladi gasilec po osnovnih šolah 

in mentor številnim mladim gasilskim rodovom. 

V PGD Majšperk je vstopil leta 1958, med leti 1976 in 1988 je bil član PGD Destrnik, leto 

kasneje pa je prestopil v PGD Ptujska Gora, kjer je bil 13 let predsednik društva. Sedem let je 

bil tudi predsednik GZ Majšperk. Ves čas se je sam gasilsko izobraževal in je višji gasilski 

častnik 2. stopnje. Kot predavatelj je svoje bogato znanje prenašal na številne rodove 

operativnih gasilcev. Zadnja leta posveča veliko pozornosti bogati gasilski preteklosti in vodi 

delo z gasilskimi veterani v GZ Majšperk in Podravski regiji. 

Izjemno aktivno delo Boruta Predana na področju gasilstva ter zaščite in reševanja ni ostalo 

neopaženo, saj je prejemnik številnih domačih in tujih odlikovanj in priznanj. Bil je tudi 

udeleženec štirih Kongresov Gasilske zveze Slovenije, na tokratnem pa zasluženo prejema 

najvišje gasilsko priznanje za življenjsko delo v gasilstvu. Čestitamo!  

 

 


