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Prva izdaja:    januar 1999 

 

Pri pripravi zbirke so sodelovali: občina kranjska Gora – sponsor, župan Jože Kotnik – svetovalec, 

     Janez Rozman – fotografije, Henrik Krnerc – prva stran, 

 

Fotografije:    Srečko Zima zbral pri svojcih 

 

Posvetilo:    avtor Srečko Zima 

Posvetilo od leta 2003:  Franci Zima 

 

Uredil:     Franci Zima, Klemen Zima 

 

 

Viri:     arhiv društva (zapisniki, dopisi) 

 

 

 

Mojstrana, januar 2019 
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BESEDA O AVTORJU KRONIKE 
 

 

 

GASILSKE VREDNOTE 

 

 

Biti gasilec je ponos in čast, 

ljubiti bližnjega kot samega sebe, 

pomoči potrebnim nemudoma pomagat, 

čeprav ogrožaš svoje življenje. 

Humanost spodbuja in bogati človeka. 

S takimi vrednotami gasilec živi. 

Staro pravilo še vedno drži: 

KJER JE TREBA, 

POMOČ PRINAŠAMO, 

A KDO TRPI , 

 NE VPRAŠAMO ! 
 

 

 

 

NA POMOČ ! 

 

 

SREČKO ZIMA 
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Srečko Zima se je rodil 3. junija 1927 v Mojstrani, na manjši kmetiji pri Železniku. V prostem 

času se je rad posvečal športu. Leta 1948 se je zaposlil v Kmetijski zadrugi Dovje –Mojstrana. Med 

delom se je dodatno izobraževal, opravil tečaj za zadružnega funkcionarja, kasneje za upravnika 

kmetijskih zadrug. Leta  1963 je diplomiral na višji upravni šoli. Nazadnje je bil zaposlen kot direktor v 

KOOP (kovinski opremi) v Mojstrani, od koder se je upokojil. 

V gasilske vrste se je vključil dne 04.05.1938 in kot mladinec sodeloval ob praznovanjih s staro 

ročno brizgalno in na gasilskem kongresu leta 1939 v Ljubljani. Zaradi bolezni ni bil operativni gasilec, 

je pa sodeloval pri različnih gasilskih aktivnostih, v komisijah in UO.  

Ob praznovanjih društva je večkrat sestavil kratko zgodovino društva. Ob 100-letnici PGD je 

sestavil in uredil kroniko gasilskega društva od ustanovitve dalje, ob 110- letnici PGD je kroniko 

dopolnil, pripravil je zapise o predsednikih in poveljnikih PGD. Pod njegovim vodstvom je z ostalimi 

člani uredili spominsko sobo, v kateri se nahajajo zgodovinski podatki o delu društva, ohranjena stara 

prapora društva iz leta 1897 in 1953, slike predsednikov in poveljnikov, zbirke odlikovanj, pokalov, 

diplom, priznanj in zahval, ki so jih prejeli posamezni člani PGD, ekipe in društvo. Dodal je sezname 

izobraževanja članstva, tekmovanj, intervencij in odlikovanj. 

Dejaven je bil še pri športnem, turističnem, planinskem društvu  in društvu upokojencev. Za 

svoje delo je prejel naslednja priznanja:  

Državna:  

red dela s srebrnim vencem, zlato medaljo dela.  

Občinska:  

srebrni znak občine Kranjska Gora, dve občinski plaketi,  

Planinskega društva:  

priznanje za pomoč in promocijo,  

Kmetijske zadruge:  

pohvalo,  

Športnega društva:  

priznanje,  

Turističnega društva:  

priznanje,  

Društva upokojencev:  

listino častnega predsednika, priznanje za nesebično delo, malo in veliko plaketo, sedem 

 medalj z meddruštvenih tekmovanj. 

  

 Funkcije in zadolžitve v gasilski organizaciji:  

           - predsednik komisije za zgodovino 1990 – 1998, 2003 – 2008, 13 let  

 - član komisije za  zgodovino 1998 – 2003 in 2008 – 2012, 9 let  

 - član uo 2000 – 2008, 8 let  

 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja gasilska odlikovanja:  

 - značke za dolgoletno delo: 70 let, 25.10.2008 

 - zlato plaketo društva, 25.07.1993   

 - priznanje gasilske zveze I. stopnje, 07.04.2001  

 - gasilsko odlikovanje III. stopnje, 05.06.2003   

 - listino o častnem članstvu  29.12.2007  

 - značko gasilskega veterana, 12.01.2010 

 - gasilsko odlikovanje II. stopnje, 16.05.2013 
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USTANOVITELJ DRUŠTVA 1893 
 

JOŽE  KOŠIR – LIPNIK 

 
 Se je rodil dne 8. marca 1852 pri Brku v Mojstrani. Po osnovnem šolanju se je na Koroškem v 

Trebnjem izučil za mizarja. Leta 1877 se je poročil z Ano Knaflič – Lipnikovo iz Mojstrane, ki mu je 

izročila kajžo. Tako je Jože Košir postal hišni gospodar z imenom Lipnik. Priložnostno se je ukvarjal z 

mizarstvom, v glavnem je delal čebelarske panje pri znanem čebelarju Mihaelu Ambrožiču. Tudi sam je 

čebelaril.  Poleg krave je redil tudi konja, s katerim je opravljal vožnje v cementarni v Mojstrani. 

 Leta 1889 je bil ustanovni član požarne brambe na Dovjem. Zaradi težav v skupni požarni 

brambi se je odločil, da ustanovi prostovoljno gasilsko četo v 

Mojstrani. Dne 22. marca 1893  je v svoji kajži sklical 

mojstranške gospodarje z namenom, da ustanovijo svojo 

prostovoljno gasilsko četo. Četo so soglasno ustanovili. Izvolili 

so vodstvo čete in njega za načelnika. Jože Košir – Lipnik je bil 

tako 40 let predsednik oziroma načelnik društva ter 9 let častni 

predsednik, torej pol stoletja, kar je vsekakor zavidljivo in 

veličastno obdobje. V zakonu so se mu rodili hči in pet sinov, ki 

so v gasilstvu opravljali pomembne funkcije. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

odlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

- znak za dolgoletno službovanje 40 let 

- zlati križec zap osebne zasluge 

 Umrl dne 15.9.1942, star 90 let.  

  

 

                                I. 

Jože Košir – Lipnik umen gospodar je bil, 

pred sto leti je požarno brambo ustanovil. 

že pred tem se je na Dovjem uveljavljal, 

nakar pa v Mojstrani ustanovitev gasilstva proslavljal. 

                                II. 

V svoji kajži je mojstranške gospodarje sklical, 

ker ga je napredni duh mikal. 

Kmetje, kajžarji in bajtarji so se vabilu odzvali 

in enotno pristanek za požarno brambo dali. 

                               III. 

Ustanovitelja za načelnika so izvolili, 

na čelu pravega moža dobili. 

Kar petdeset let je številni četi načeljeval, 

gasilstvu veličasten prispevek dal. 
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JANEZ RABIČ – PALKOV 
 

 Je bil rojen dne 1. junija 1874 v Mojstrani. Bil je lastnik 

manjšega posestva. Poročil se je z Marijo Pezdirnik, ki ji je oče 

za doto zgradil hotel v Mojstrani in postal hotelir. Hotel je 

večinoma vodila njegova žena, on pa se je ukvarjal z lovom, ker 

je bil nadzornik kraljevega lovišča. 

  Bil je član gasilske čete Dovje. Dne 22. marca 1893 se je 

udeležil ustanovnega občnega zbora gasilcev v Mojstrani. 

Izvoljen je bil za poveljnika in četi poveljeval vse do leta 1930, 

to je 37 let. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

gasilska in državna odlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

- znak za dolgoletno službovanje 40 let 

- zlati križec zap osebne zasluge  

- državna odlikovanja 

 Umrl je leta 1946 v starosti 72 let. 

 

 

 

 

 

JOŽE KOŠIR – LIPNIKOV 
 

 Sin ustanovitelja se je rodil 17. februarja 1878 v 

Mojstrani. Poročil se je s Cecilijo Ancelj. Hčerko Tileševega 

Miha dolgoletnega vojaškega uslužbenca. Kupil je manjšo leseno 

hišico in jo leta 1909 obnovil. Žena Cecilija se je ukvarjala z 

gostinstvom, Jože pa je kmetoval in opravljal druga priložnostna  

dela. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil leta 1893. 

 Predsednik društva je bil od leta 1933 – 1936, torej 3 leta. 

Predsedstvo pa je prevzel od svojega očeta, ki je bil ustanovitelj 

društva. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

odlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

 Umrl je 1. junija 1949 v starosti 71 let. 
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GREGOR KLANČNIK – MESELČ 
 

 Je bil rojen 23. februarja 1874. Kmetoval je na posestvu. Poleg kmetovanja se je ukvarjal tudi z 

glasbo. Od leta 1921 do 1936 je bil župan občine Dovje – Mojstrana. 

 V gasilsko organizacijo na Dovjem je vstopil leta 1889. 

Dne 22. marca 1893 se je udeležil ustanovnega občnega zbora 

gasilcev v Mojstrani. Ker je bil glasbenik, je bila njegova prva 

zadolžitev trobentač. 

Funkcije in zadolžitve: 

- od leta 1904 – 1924  20 let tajnik 

- od leta 1924 – 1936  12 let blagajnik 

- od leta 1936 – 1938  2 leti predsednik 

 V času njegovega predsednikovanja je bila uvedena točna 

evidenca članstva, tako imenovana matična knjiga, ki jo je vestno 

vodil Ciril Kotnik – Kunščov.  

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja dlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

- znak za dolgoletno službovanje 40 let 

- zlati križec zap osebne zasluge 

 Umrl je leta 1944 v starosti 70 let. 

 

 

 

 

 

 

JANEZ HLEBANJA – LUKS 
 

 Se je rodil v Mojstrani dne 8. maja 1892. Poleg 

kmetovanja je bil tudi gozdar in lovski čuvaj. Bil je prvi smučar – 

tekmovalec iz Mojstrane. Tekmoval je v teku na smučeh. Na 

državnem prvenstvu leta 1921 v Bohinju je dosegel prvo mesto. 

 Leta 1941 je sodeloval pri množičnem uporu, proti 

okupatorju in bil zaradi tega odpeljan v koncentracijsko taborišče 

Mauthausen. Ujetništva v taborišča ni preživel. 

 V prostovoljno gasilsko društvo je vstopil dne 

23.10.1913. Bil je vešč vojaškega poveljevanja. 

Funkcije in zadolžitve: 

- poveljnik od leta 1930 – 1933, 3 teta 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

odlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 10 let 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

 Umrl je  leta 1942 v taborišču star 50 let.  
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MIHA LAVTIŽAR – SK’MAVC 
 

 Je bil rojen 21. septembra 1884 v Mojstrani. Preživljal se je s 

kmetovanjem. Priložnostno je opravljal razrez drva s krožno žago. 

  V gasilsko organizacijo je vstopil 12. avgusta 1908. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- nižji gasilski častnik, 25.04.1951 

- gasilski častnik, 19.11.1951 

Funkcije in zadolžitve: 

- od leta 1933 – 1935 poveljnik, 2 leti 

- od leta 1938 – 1945 poveljnik, 7 let 

- v letu 1938 ustanovitelj in mentor mladinskega odseka 

 Leta 1938 je  vodil mlade gasilce na gasilski kongres, na katerem 

so nastopili s prostimi vajami. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

 Umrl je leta 1962 v starosti 78 let. 

 

ALOJZ OSENK 
 

 Je bil rojen 2. junija 1898 v Sorici  -  Radovljica. 

Zaposlen je bil pri državnih železnicah. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil 25. marca 1928. 

Funkcije in zadolžitve: 

- Četi je poveljeval v letih 1935 – 1936, 2 leti  

- Tajnik društva je bil v letih 1946 – 1948, 2 leti 

 Umrl je dne 4. aprila 1964 v starosti 66 let. 

 

 

 

 

 

FRANC RABIČ – Č’BORJEV 
 

 Je bil rojen 26. januarja 1889 v Mojstrani. Izučil se je za 

mizarja. Zaposlen je bil v železniški mizarski delavnici. Bil je tudi 

dolgoletni član pri Sokolskem društvu v Mojstrani. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil 8. maja 1908. 

Funkcije in zadolžitve: 

- poveljnik v letih 1936 – 1938, 2 leti 

- predsednik v letih 1938 – 1941, 3 leta 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja dlikovanja: 

- znak za dolgoletno službovanje 10 let 

- znak za dolgoletno službovanje 20 let 

- znak za dolgoletno službovanje 30 let 

 Umrl je leta 1949 v starosti 60 let. 
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FRANC HARTMAN 
 

 Je bil rojen 24. junija 1905 v Mojstrani. Po poklicu je bil 

zidar. Večinoma je bil zaposlen v Železarni Jesenice. Z delom je 

prispeval pri obnovi gasilskega doma v Mojstrani. Vodil je tudi dela 

pri gradnji mojstranškega vodovoda. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil 20. junija 1937. Med 

okupacijo so bila vsa društva razpuščena. Za delovanje gasilske 

dejavnosti pa je bil imenovan Franc Hartman. 

Funkcije in zadolžitve: 
Poverjenik od leta 1941 – 1945, 4 leta. 

 Umrl je 1. junija 1963 v starosti 58 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOŽE PEZDIRNIK – PAVLEŠ 
 

 Se je rodil 31. januarja 1913 v Mojstrani. Bil je lastnik večjega 

posestva in simpatizer Narodno osvobodilnega gibanja od leta 1941 

do 1945. V njegovi domačiji je bilo zbirališče upora proti okupatorju 

dne 16. decembra 1941. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 9. junija 1932. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec. 

Funkcije in zadolžitve: 

V letih 1945 – 1948 je bil od Krajevnega ljudskega odbora Dovje – 

Mojstrana določen za  vodenje društva. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja dlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 40, 50 let 

- red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo 

 Umrl je leta 1983 v starosti 70 let. 
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FRANC ZIMA – ŽELEZN’K 
 

 Je bil rojen 11. oktobra 1914 v Mojstrani. Poleg obdelovanja manjšega posestva je bil delavec 

Železarne Jesenice. Udeleženec Narodnega osvobodilnega gibanja od leti 1941 do 1945. 

 V gasilsko  organizacijo je vstopil dne 25. julija 1932. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec 

- strojnik 

- gasilski častnik, 30.01.1951 

- gasilski častnik I. stopnje, 11.10.1973 

- Funkcije in zadolžitve: 

- predsednik mladinske komisije, 1939 – 1942, 2 leti 

- poveljnik, 1945 – 1960, 15 let 

- predsednik, 1974 – 1977, 3 leta 

- član UO, 1945 – 1984, 39 let 

-  predsednik NO GZ, 1955 – 1958, 3 leta 

- član NO GZ, 1958 – 1962, 4 leta 

- članUO GZ, 1956 – 1978, 22 let 

- častni član od 1984 - 1999, 15 let 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50, 60 let 

- gasilsko odlikovanje III. stopnje, 9.7.1953 

- gasilsko odlikovanje  II. stopnje, 10.11.1960 

- gasilsko odlikovanje   I. stopnje,  21.8.1980 

- značka gasilskega veterana  24.7.1983 

- gasilska plemenica I. stopnje, 23.7.1993 

 Umrl je dne 25. november 1999 v starosti 85 let. 
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JANEZ ERŽEN 
 

 Je bil rojen 9. julija 1910 v Bakru. Po poklicu je bil čevljarski pomočnik, sprva zaposlen v 

očetovi čevljarski delavnici. Kasneje je delal kot samostojni obrtnik. Kot dober čevljar je izdeloval tudi 

posebne čevlje za zahtevne himalajske odprave. Več let je bil tajnik Krajevnega ljudskega odbora 

Dovje – Mojstrana. Poleg gasilstva se je udejstvoval tudi v kulturnih in športnih organizacijah. Od leta 

1974 do 1984 je bil predsednik društva upokojencev Dovje – Mojstrana.   

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 22. marca 1928. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec 

- nižji gasilski častnik, 25.04.1951 

- nižji gasilski častnik I. stopnje 

Funkcije in zadolžitve: 

- tajnik 1940 – 1946, 6 let 

- predsednik 1948 – 1968, 20 let 

-  član UO 1940 – 1968, 26 let 

- častni predsednik 1968 – 1987, 19 let 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50 let 

- gasilsko odlikovanje II. stopnje, 2.6.1968 

- gasilsko odlikovanje I. stopnje, 22.5.1973 

- značka gasilskega veterana, 24.7.1983 

- red dela s srebrnim vencem 

 Umrl leta 1987  v starosti 77 let. 

 

 

JOŽE KOŠIR – LIPNIK 
 

 Vnuk ustanovitelja društva je bil rojen 24. novembra 1931 v Mojstrani. Bil je posestnik in 

delavec Železarne Jesenice. Udejstvoval se je v športu in kulturi. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil 10. junija 1945. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec 

- strojnik, 

- nižji gasilski častnik, 25.04.1951 

- gasilski častnik  

- sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin 

Funkcije in zadolžitve: 

- poveljnik od 1960 – 1977, 17 let 

- član UO od 1960 - 1980, 20 let 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30 let 

- gasilsko odlikovanje III. stopnje, 29.03.1969 

 Umrl je 5. februarja 1985 v starosti 54 let. 
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ALOJZ REKAR – MLINAR 
 

 Se je rodil 5. maja 1908 v Radovni. Bil je posestnik, mesar, dolgoletni predsednik kmetijske 

zadruge Dovje – Mojstrana, predsednik gradbenega odbora za gradnjo zadružnega doma na Dovjem in 

aktiven v krajevni skupnosti. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 5. marca 1931. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec 

- strojnik 

- nižji gasilski častnik, 25.04.1951 

- nižji gasilski častnik I. stopnje 

Funkcije in zadolžitve: 

- predsednik, 1968 - 1974, 6 let 

-  član UO, 1968 – 1974, 6 let 

- predsednik NO, 1960 - 1968 in 1974 - 1978, 12 let 

- častni član, 1984 - 1995, 11 let 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50, 60 let 

- gasilsko odlikovanje I. stopnje, 24.07.1983 

- značka gasilskega veterana, 21.02.1987 

- gasilska plemenica I. stopnje, 23.07.1993 

 Umrl je dne 29. oktobra 1995 v starosti 87 let. 

 

VIKTOR MRAK 
 

 Rojen 15. decembra 1921 v Mojstrani. Osnovno šolo opravil na Dovjem, Šentvidu in na 

Jesenicah. Po osnovnem šolanju je bil dve leti pastir. V letih 1936 – 1939 čevljarski vajenec. Po 

izučitvi delavec Železarne Jesenice. Udeleženec vstaje proti okupatorju 16. decembra 1941. Zaradi 

tega je bil 31. decembra aretiran in odpeljan v begunske zapore, potem pa v koncentracijsko taborišče 

Mathausen. Po vojni se je v železarni priučil za vodovodnega inštalaterja. Brezplačno je opravil 

vodovodno inštalacijo v gasilskem domu.  

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 5. maja 1960. 

Izobraževanja in napredovanja: 

-  gasilec, 03.04.1968 

-  gasilec I stopnje, 16.01.1984 

Funkcije in zadolžitve: 

- predsednik, 1977 – 1992, 15 let 

- član predsedstva GZ, 1980 – 1984, 4 leta 

- član UO, 1965 – 1992, 28 let 

- častni predsednik, 1992 - 1999, 7 let 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30 let 

- gasilsko odlikovanje II. stopnje, 24.07.1983 

- gasilsko odlikovanje I. stopnje, 23.07.1993 

- značka gasilskega veterana veterana, 21.02.1987 

- bronasta plaketa društva, 14.02.1998 

 Umrl je 11. decembra 1999 v starosti 78 let. 
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BRANKO ŠMID 
 

 Rojen 25. oktobra 1952 v Mojstrani. Delavec LIP –a v Mojstrani in  Železarne Jesenice. 

Zaposlen je bil v jeseniškem Acroniju. Med delom si je pridobil znanje industrijskega zidarja in 

žerjavovodja. Dolgoletni krvodajalec. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil 10. marca 1960. 

Izobraževanja in napredovanja: 

-  gasilec, 18.02.1972 

-  gasilec I. stopnje, 16.01.1984 

-  strojnik, 05.04.1992 

-  nižji gasilski častnik, 24.11.1993 

-  sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, 22.01.1995 

-  nižji gasilski častnik I. stopnje, 15.03.1996, 

-  nižji gasilski častnik II.  stopnje, 19.01.2002 

-  tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, 5.03.2008 

Funkcije in zadolžitve: 

- poveljnik, 1977 – 1978, julij 1993 – februar 1994, 1 leto in pol 

- član UO, 1977 –1978, 1994–1998, 2000– 2003, 2005– 2006  9 let 

- član častnega razsodišča, 1998 – 2004, 6 let 

- podpoveljnik, 2000 – 2003, 3 leta 

- predsednik NO 2004 – 2005  

- član NO 2003 – 2004, 2008 – dalje   

- predsednik, 2005 – 2006, 1 leto  

- član predsedstva GZ, 2005 – 2006, 1 leto  

- član NO GZ 2008 - dalje 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50  let 

- značka za aktivno operativno delo; 10, 20, 30, 40 let 

- priznanje gasilske zveze II. stopnje, 25.07.1993 

- bronasta plaketa društva, 15.02.1997 

- odlikovanje za hrabrost, 01.02.2001 

- gasilska plamenica III. stopnje, 05.06.2003 

- srebrna plaketa društva, 24.02.2007 

- gasilska plamenica III. stopnje,16.05.213 

- plaketa gasilskega veteran, 13.01.2016 

- plaketo GZ Kranjska Gora - 20 letnice GZ, 01.12.2017 

- značka za 25 kratno darovano kri 

- značka za 35 kratno darovano kri 

- značka za 65 kratno darovano kri 
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FRANCI  ZIMA - ŽELEZEN’KOV 

 
 Rojen 3. julija 1956 v Mojstrani, stanujoč v Zgornji Radovni 11a. Po poklicu elektrikar. 

Delavec Železarne Jesenice in  Žičnice Kranjska Gora. Udejstvoval se je v športu, bil ustanovni član 

Košarkarskega kluba Mojstrana, nekaj čas bil njegov trener in predsednik kluba. En mandat član  v 

organih krajevne skupnosti. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 2. marca 1968.  

 Udeleženec vaje Civilne zaščite Italije v Neaplju od 08.11. – 11.11.1996. 

 Leta 2006 prevzel funkcijo predsednika in poveljnika. Funkcijo predsednika je društvo ukinilo 

in jih združilo v eno. Je eno izmed prvih in redkih društev v Sloveniji. Od leta 2012 opravlja tudi  

naloge blagajnika. Od nasopa funkcije poveljnika je mentor večina tekmovalnih enotam, pri mladini pa 

tudi pomaga mentorjem pri izobraževanju mladine. 

Izobraževanja in napredovanja: 

-  gasilec, 18.02.1972 

-  strojnik, 29.04.1974 

-  gasilec I. stopnje, 16.01.1984 

-  nižji gasilski častnik, 24.11.1993 

-  sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, 22. 01. 1995 

-  nižji gasilski častnik I. stopnje, 15.03.1996 

-  gasilski častnik, 17.04.1997 

-  tečaj za poveljnika društev, 10.04.1999 

-  tečaj za gašenje z lahkimi letali in helikopterji modul B,10.03.1999 

-  gasilski častnik I. stopnje, 01.04.2004 

-  tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, 05.03.2008 

-  usposabljanje za reševanje v enocevnih predorih, 07.03.2009 

-  gasilski častnik II. stopnje, 12.01.2010 

Funkcije in zadolžitve: 

- član UO, 1977 – dalje 

- predsednik komisije za mladino, 1977 – 1979, 2 leti 

- član poveljstva GZ, 1979 – 2012, 2013 – 2018, 38 let  

- poveljnik, 1978 – 1989, 1990 – 1993 in 1994 – 2012, 33 let    

- sektorski poveljnik, 1985 -1997, 12 let 

- podpoveljnik GZ, 1997 – 2008, 11 let 

- član komisije za veteran in zgodovino, 1990 – 2008 in 2012 – dalje  

- pomočnik poveljnika za tekmovanja pri GZ, 1997 – 2008 in 2013 – 2018, 14 let 

- član predsedstva GZ, 2006 – 2012 in 2013 – 2018, 11 let 

- namestnik poveljnika PGD, 2012 – dalje  

- častni poveljnik PGD, 2012 – dalje  

- namestnik poveljnika GZ, 2013 – 2018, 5 let 

- član komisije za napredovanja in odlikovanja GZ, 2014 – 2018, 4 leta 

- predsednik komisije za napredovanja in odlikovanja GZ, 2018 – dalje 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40 let 

- značka za aktivno operativno delo; 10, 20, 30, 40 let 

- priznanje gasilske zveze II. stopnje, 24.07.1983 

- priznanje gasilske zveze I. stopnje, 30.03.1990, 

- gasilska plemenica II. stopnje, 23.07.1993 
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- bronasti grb občine Kranjska Gora, 07.08.2003  

- bronasta plaketa društva, 15.02.1997 

- priznanje gasilske zveze I. stopnje, 14.02.2000 

- srebrni  znak občine St. Jakob, 01.01.2002 

- gasilska plamenica I. stopnje, 05.06.2003 

- zahvala za pomoč PGD Dovje, 06.08.2010  

- odlikovanje zap osebne zasluge, 16.05.2013 

- bronasti znak Civilne zaščite Slovenije, 01.03.2015 

- plaketo GZ Kranjska Gora - 20 letnice GZ, 01.12.2017 

 

 

JANEZ BRANC – LEŠ’NKOV 
 

  Rojen 17. maja 1942 na Belci. Po osnovnem šolanju je delal na posestvu in priložnostno 

opravljal vožnje pri regulaciji hudournika Belca. Leta 1968 se je zaposlil na žagi Belca. 

V gasilsko organizacijo Dovje je vstopil leta 1962. 

 V obratu LIP -  Mojstrana se je leta 1981 ustanovila gasilska enota in je bil ustanovni član, do 

leta 1998.  Leta 1989 je prestopil v Mojstrano in je bil član do leta 2011, od takrat dalje pa je član PGD 

Dovje. 

Izobraževanja in odlikovanja: 

-  gasilec, 04.05.1983 

-  strojnik, 07.12.1984 

-  nižji gasilski častnik, 18.05.1983 

-  sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, 12.1998 

-  nižji gasilski častnik I. stopnje, 06.02.2008 

-  nižji gasilski častnik II. stopnje, 17.01.2012 

Funkcije in zadolžitve: 

- podpoveljnik IPGD  LIP Mojstrana, 1981 – 1989, 8 let 

- poveljnik PGD Mojstrana, 1989 – 1990, 1 leto 

- član častnega razsodišča, 2008 – 2011, 4 leta  

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja 

odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 50 let,  

- značko gasilskega veterana, 12.01.2010 
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JOŽEF ČEBAŠEK – ČEBER 

 

Rojen 19. maja 1942 v Mojstrani. Strojni tehnik, športnik – tekmovalec klasične kombinacije. V času 

služenja vojaškega roka trener atletike. Zaposlitve v Železarni Jesenice, Kovin-u in Donit-u. Dejaven v 

gasilstvu, planinstvu in športu, ter opravlja prevoze z svojim vozilom. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 10. maja 1952. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec, 18.02.1972 

- strojnik, 05.04.1974 

- nižji gasilski častnik, 05.04.1974 

- nižji gasilski častnik I. stopnje,  08.02.1990 

- gasilski častnik, 18.04.1997 

- inštruktor, 20.10.1998 

- sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, 15.12.1998 

- gasilski častnik I. stopnje,16.12.2003 

- gasilski častnik II: stopnje,19.01.2009 

Funkcije in zadolžitve: 

- član UO od leta, 1974 – 1977, 1979 – 1994 in 2008 – 2015, 24 let  

- predsednik komisije za mladino, 1974 – 1977 in 1979 – 1986, 10 let 

- podpredsednik, 1986 – 1992, 6 let 

- tajnik GZ Jesenice, 1992 – 1994, 2 leti 

- predsednik, 1992 – 1994, 2 leti 

- podpredsednik GZ Jesenice, 1994 – 1997, 3 leta 

- tajnik GZ Kranjska Gora, 1997 – 2003, 5 let 

- član UO od leta, 1974 – 1977, 1979 – 1994 in 2008 – 2015, 24 let  

- predsednik komisije za veterane pri GZ Kranjska Gora 2003 – 2018, 15 let 

- član častnega razsodišča, 2003 – 2008, 5 let 

- predsednik komisije za veterane in zgodovino, 2008 – 2015, 7 let  

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja priznanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50, 60 let 

- značka za aktivno operativno delo; 10, 20, 30, 40 let 

- priznanje gasilske zveze I. stopnje, 24.07.1983 

- gasilska plamenica II. stopnje, 20.12.1990 

- bronasta plaketa društva, 25.07.1993 

- gasilska plamenica I. stopnje, 02.08.1997 

- priznanje OF – značka 

- srebrni znak občine St. Jakob, 6.3.2002 

- srebrno plaketo društva, 18.7.2003 

- značka gasilskega veterana, 24.02.2007 

- gasilsko odlikovanje III. stopnje, 27.03.2008 

- častni  član PGD, 15.01.2012 

- zlata plaketa društva, 13.01.2016 

- bronasti znak Civilne zaščite Slovenije, 01.03.2017 

- plaketo GZ Kranjska Gora - 20 letnice GZ, 01.12.2017 
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STANE ERŽEN 
 

 Rojen 24. januarja 1948 v Mojstrani. Do upokojitve zaposlen v Železarni Jesenice. Po poklicu 

elektrotehnik. Aktiven je v društvih, posebno v športu in gasilstvu. V letih 1989 – 1992 poslanec 

državnega zbora – delegat zbora združenega dela. 

 V gasilsko organizacijo je vstopil dne 10. maja 1955. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec, 18.2.1972 

- gasilec I., 15.3.1996 

- gasilec II.,10.2.2004 

Funkcije in zadolžitve: 

- predsednik, 1994 – 2000, 6 let 

- član predsedstva GZ, 1994 – 2000, 6 let 

- predsednik častnega razsodišča, 2003 – 2008, 5 let  

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja dlikovanja:  

- značke za dolgoletno delo; 10, 20, 30, 40, 50 let 

- značka za aktivno operativno delo; 10, 20, 30 let 

- priznanje gasilske zveze II. stopnje, 17.04.1997 

- gasilsko odlikovanje III. stopnje, 05.06.2003 

 Umrl 07.03.2008  v starosti 59 let 

 

PETER MOČNIK - MATIČEV 
 

 Rojen  21. junija 1955 na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskoval na Dovjem in v Mojstrani. Po 

končani osnovni šoli se je zaposlil v Kovinski opremi v Mojstrani. Ob delu se je izobraževal in opravil 

tečaj za kalilca. Leta 1980 se je zaposlil  v LIP BLED – tovarna Mojstrana. V tem podjetju je pridobil 

kvalifikacijo priučenega mizarja. Gasilske vaje je obiskoval že kot mladinec. Bil je ustanovni član IPGD  

LIP  Mojstrana. 

 V gasilsko organizacijo se je vstopil dne 05.06.1973. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec, 04.05.1981 

- nižji gasilsko častnik, 24.11.1993 

- sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, 06.03.1999 

- nižji gasilski častnik I., 17.01.2000 

- nižji gasilski častnik II., 19.1.2002 

- tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, 05.03.2008 

- Funkcije in zadolžitve: 

- poveljnik PIGD LIP Mojstrana, 1989 – 1994, 5  let 

- član UO 1996  – 2005, 2015 – dalje 

- podpoveljnik PGD Mojstrana, 1996 – 2000, 4 leta 

- član komisije za članice, 1998 – 2003, 5 let 

- predsednik, 2000 – 2005, 5 let 

- član predsedstva GZ, 2000 – 2005, 5 let 

- član NO, 2004 – 2015, 11 let 

- predsednik komisije za odlikovanja in napredovanja, 2007 - dalje  

- predsednik komisije za veterane in zgodovino, 2015 – dalje 

- predsednik komisije za veterane pri GZ Kranjska Gora 2018  – dalje 
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Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 20, 30, 40 let 

- značka za aktivno operativno delo; 10, 20, 30 let 

- bronasta plaketa društva, 25.07.1993 

- priznanje gasilske zveze II. stopnje, 17.04.1997 

- gasilsko odlikovanje III stopnje, 05.06.2003 

- srebrna plaketa društva, 24.02.2007 

- gasilsko odlikovanje II stopnje, 16.05.2013 

 

KLEMEN ZIMA 
 

 Rodil seje  2. aprila 1985 na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskoval v Mojstrani. Stanuje v 

Zgornji Radovni 11a.  Po končani osnovni šoli se je nadaljeval šolanje v Škofji Loki in Ljubljani smer 

lesarstvo. Leta 2012 se je zaposlil, kot hišnik v osnovni šoli Kranjska Gora. Gasilske vaje je obiskoval 

že kot pionir in mladinec. Bil je najmlajši udeleženec vaje Civilne zaščite Italije leta 1996 v Neaplju od 

08.11 – 11.11.1996. 

 V gasilsko organizacijo se je vstopil dne 10.05.1992. 

Izobraževanja in napredovanja: 

- gasilec, 08.11.2005 

- strojnik, 02.06.2006 

- tečaj za uporabnika dihalnih  naprav, 16.09.2006 

- gasilec I. stopnje, 18.01.2007, 

- tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, 05.03.2008 

- tečaj za reševanje v enocevnih predorih, 07.03.2009  

- tečaj za gašenje notranjih požarov  modul A, 21.05.2010 

- tečaj  za delo z helikopterji modul B 15.09.2010 

- tečaj za gašenje notranjih požarov modul B, 26.10.2011 

- višji gasilec, 04.03.2011 

- tečaj za bolničarja, 17.04.2012 

- nižji gasilski častnik, 14.05.2016 

- tečaj za tehničnega reševalca, 17.04.2016 

- tečaj za reševanje ob nesrečah z nevarno snovjo  snovi, 11.3.2017 

Funkcije in zadolžitve: 

- zadolžen za vozilo GVM, 06.05.2006 

- član UO, 23.02.2008 – dalje,  

- podpoveljnik, 23.02.2008 – 22.03.2010, 2 leti 

- namestnik poveljnika, 22.03.2010 - 18.02.2012, 2 leti 

- poveljnik 2012 - dalje 

- član predsedstva GZ, 2012 - dalje 

- član poveljstva GZ, 2012 - dalje 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- značke za dolgoletno delo; 10, 20 let 

- značka za aktivno operativno delo; 10 let 

- bronasta plaketa društva, 23.02.202 

- priznanje gasilske zveze III. stopnje, 05.02.2007 

- srebrna plaketa društva, 19.02.2011 

- gasilska plemenica III. stopnje, 16.05.2013 


