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SAŠU GARTNARJU
(rojen 23. februarja 1958, stanujoč Na Kresu 23, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Sašo Gartnar, ki se je rodil 23. februarja 1958, se je v gasilske vrste vključil leta 1972. Z
nenehnim izobraževanjem v prostovoljnem gasilstvu in s svojo življenjsko željo se je
vpisal v poklicno gasilsko šolo in jo tudi dokončal. Delo poklicnega gasilca je opravljal v
tovarni Alples d.d. in v celotni industrijski coni. Aktiven je bil tudi v prostovoljnem
gasilstvu, kjer je deloval kot poveljnik društva, član občinskega poveljstva, mentor,
predavatelj in sodnik. Svoje znanje je predajal okoliškim gasilskim društvom pri
izobraževanjih in pripravah na tekmovanja. Zelo aktiven je bil v Združenju poklicnih
gasilcev Slovenije, kjer je opravljal funkcijo zastopnika za tujino.
Ko se je seznanil s kritičnim stanje gasilstva na področju Bosne in Hercegovine in
Republike Srbske, se je odločil, da priskoči sogasilcem na pomoč. Z našimi inštruktorji
jim je organiziral praktične vaje, omogočil je brezplačno enotedensko šolanje za 18
gasilcev iz BiH. Na njegovo pobudo se je organiziralo zbiranje gasilske opreme za
gasilce z omenjenih področij.
Po katastrofalnih poplavah v BiH je bil pobudnik akcije, kjer so v sodelovanju z Gasilsko
zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in gasilskimi društvi iz
celotne države zbrali kontejner opreme. Ta je bila s pomočjo Rdečega križa Slovenije in
Slovenske vojske v 6. konvoju dostavljena gasilcem v poplavljene predele. Na pomoč je
priskočil tudi 52 otrokom s posebnimi potrebami iz mesta Bužim v BiH, za katere je bilo
zbrano ogromno opreme in didaktičnih pripomočkov.
Po katastrofalnih poplavah v naši občini je s svojimi poslovnimi partnerji pridobil veliko
prepotrebnih novih oblačil in jih razdelil med oškodovance. V sodelovanju z Združenjem
slovenskih poklicnih gasilcev je izvedel dobrodelno dražbo likovnih del in koncert za OŠ
Ljudevita Pivka v Ptuju. Otroci s posebnimi potrebami iz omenjene šole se tudi po
njegovi zaslugi selijo letos v nove prostore. S pomočjo donatorjev so omogočili izjemno

ugoden nakup gasilskih oblek in škornjev za gasilce iz nerazvitega področja RS
Goričkega. Poklonili pa so tudi 108 intervencijskih oblek in škornjev za porabske
Slovence ter 10 oblek za PGD Šulinci.
Izkazal se je tudi kot inovator. S svojo inovacijo leta je na požarni centrali izboljšal
obveščanje in odzivnost operativne enote. S pomočjo Združenja slovenskih poklicnih
gasilcev je daroval avtomatski defibrilator za industrijsko cono Alples in okolico. Ta je
nameščen ob vhodu v stavbo Alples, d.d..
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ga je leta 2015 predlagalo za prostovoljca leta v
Republiki Sloveniji in bil je na sprejemu pri predsedniku države g. Borutu Pahorju.
Nagrade zaradi prevelike konkurence ni prejel.
Sašo Gartnar je s svojim delovanjem krepil ugled Republike Slovenije, prostovoljnega
gasilstva, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in naše občine tako doma kot v tujini.
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