
 

 
 

Občinski svet Občine Semič 
podeljuje 

 

PLAKETO OBČINE SEMIČ V LETU 2022 
 

ALOJZIJU SIMONIČU 
 

za življenjsko delo in večletne uspehe na področju gasilstva 
 ter dela v vaški skupnosti 

 

Obrazložitev: 
 

Alojzij Simonič je član  PGD Stranska vas že od leta 1974. Skozi dolgoletno delo v gasilskem 
društvu je opravljal več pomembnih funkcij; 8 let je bil predsednik društva, 6 let 
podpredsednik društva, 2 leti predsednik nadzornega odbora, 8 let član upravnega odbora 
Gasilske zveze Semič. Komisiji za priznanja in odlikovanja je predsedoval 6 let, še vedno je 
njen član. Leta 2012 je bila pri PGD Stranska vas ustanovljena balinarska sekcija, katere 
predsednik je še danes. 
 

V času njegovega predsedovanja je PGD Stranska vas bogatejša za številne nove pridobitve. 
Med najpomembnejše zagotovo sodijo nov gasilski avto, nova motorna brizgalna, hladilnica 
za potrebe društva, obnovljena streha gasilskega doma, obnova male dvorane in kuhinje ter 
kozolca. Z zasaditvijo dreves in postavitvijo ograje okrog tekmovalnega poligona se  je v 
času njegovega predsedovanja zgledno uredila tudi okolica gasilskega doma.  
 

Za svoje požrtvovalno delo je prejel več priznanj. Gasilska zveza Slovenije ga je nagradila z 
gasilskim odlikovanjem 1. stopnje, Gasilska zveza Semič s Plaketo za zasluge pri razvoju 
glasilstva v občini Semič, PGD Stranska vas s priznanjem za 40 let dela v operativi in 
priznanjem za 40 let dela v društvu ter z Zlatim priznanjem in Priznanjem 1. stopnje.  
 
Alojzij je bil pobudnik izgradnje balinišča. Njegovi zavzetosti in trmi se lahko danes 
zahvalimo, da ima PGD Stranska vas balinišče, ki je bilo v celoti zgrajeno s pomočjo 
donatorskih in sponzorskih sredstev. V letu 2012 je bila pri društvu ustanovljena balinarska 
sekcija. Komisija za šport pri PGD Stranska vas mu je v ta namen podelila Plaketo za zasluge 
pri razvoju balinanja.  
 
Kot aktiven član vaške skupnosti je Alojzij sodeloval v gradbenih odborih pri gradnji 
vodovoda, javne razsvetljave in avtobusne postaje. Dolga leta je bil tudi organizator vaških 
srečanj na Vinjem Vrhu. Je tudi aktiven član 9-ih društev, ki delujejo na območju občine 
Semič. 
 

Za življenjsko delo in večletne uspehe na področju gasilstva ter dela v vaški skupnosti se 
Alojziju Simoniču podeli plaketa Občine Semič.  
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