DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2017
ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Rafael ŽEROVNIK za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v Planinskem društvu Gornji
Grad in ostalih organizacijah v Občini Gornji Grad; predlagatelj Planinsko društvo Gornji
Grad
Obrazložitev:
Rafael Žerovnik je dolgoletni član Planinskega društva Gornji Grad in je aktiven na vseh
področjih društvenega delovanja. V osemdesetih letih je bil gospodar Doma na Menini, vrsto
let pa tudi član upravnega odbora Planinskega društva Gornji Grad. V preteklih 40 letih je
sodeloval pri večini obnovitvenih del in delovnih akcij pri planinskem domu.
Prehodil je Savinjske in Julijske Alpe ter del Karavank. Najraje, poleg Menine seveda, pa zahaja
na Rogatec in Ojstrico, ki ju je v zadnjih 35 letih obiskal vsaj enkrat letno. Že nekaj let pa je
njegova strast podzemni svet Menine planine, v katerem neizmerno uživa. Skupaj z Bernardom
Štiglicem je na področju Menine odkril in evidentiral že preko 30 jam. Za svoje delo na področju
planinstva je doslej prejel bronasti, srebrni in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije.
S svojo prizadevnostjo in marljivostjo je zgled preostalim članom društva, predlagano priznanje
pa je skromna zahvala za vse njegovo doslej opravljeno delo v planinskem društvu, kot tudi v
drugih organizacijah v občini. Neizbrisno sled je namreč s svojim dolgoletnim in požrtvovalnim
delovanjem pustil tudi v Gasilskem društvu Nova Štifta, Civilni zaščiti in Občinskem svetu
Občine Gornji Grad.
2. Ivan ČERNEVŠEK za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem
društvu Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev
Ivan Černevšek je vstopil v gasilske vrste leta 1966. Po dopolnjenem 18. letu se je pridružil
operativnim gasilcem in se navdušil nad gasilsko tehniko. Zaradi spretnosti in poznavanja
gasilske tehnike je leta 1979 postal glavni orodjar in to delo opravljal preko 20 let.
Poleg vestnega opravljanja dela je veliko časa namenjal tudi izobraževanju. Najprej je opravil
tečaj za izprašanega gasilca, nato pa nadaljeval izobraževanje za vodjo skupine. Opravil je tudi
tečaj za uporabnika dihalnega aparata. Redno se je udeleževal vseh intervencij, na katerih je
pokazal obilo znanja in prenašal svoje izkušnje na mlajše. Kar nekaj let je bil član upravnega
odbora Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad, sedaj pa je član nadzornega odbora. Za
njim je preko 50 let plodnega dela v gasilstvu, za kar so mu gornjegrajski gasilci iskreno
zahvaljujejo.
Za svoje delo je doslej prejel številna priznanja in odlikovanja, podeljeno priznanje naj bo
zahvala in priporočilo lokalne skupnosti, da bi svoje poslanstvo tako zavzeto opravljal tudi v
bodoče.

GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Frančišek ZALESNIK za pomemben doprinos k razvoju in delovanju Čebelarske družine
Gornji Grad; predlagatelj Čebelarska družina Gornji Grad
Obrazložitev
Frančišek Zalesnik čebelari z dvajset do tridesetimi čebeljimi družinami že več kot 70 let, od
leta 1946 dalje. Leta 1950 je postal član Čebelarske družine Gornji Grad in je vseskozi njen
aktivni član. Dolga leta je bil član upravnega in nadzornega odbora. Občudovanja vredna pa je
njegova 40 letna funkcija praporščaka Čebelarske družine Gornji Grad. Kot praporščak se je s
praporom udeleževal raznih srečanj, svečanosti, slovesov čebelarjev in s čebelarstvom
povezanih ljudi. Žal je sedaj zaradi bolezni moral predati funkcijo namestniku.
Za svoje delo na področju čebelarstva je bil nagrajen s priznanjema Antona Janše II. in III.
stopnje. V čebelarski družini je prejemnik naziva Častni član, ob njegovi 80-letnici pa je prejel
priznanje Častni veteran.

2. Martin UGOVŠEK za aktivno in predano delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji
Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev
Martin Ugovšek se je včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad leta 1970, od takrat
naprej je vestno sodeloval na vseh prireditvah v kraju, še posebej na gasilskih veselicah. Opravil
je tečaj za izprašanega gasilca, se redno udeleževal intervencij in pomagal krajanom v stiski.
Kar nekaj let je vestno deloval tudi kot član upravnega odbora prostovoljnega gasilskega
društva. S svojim več kot 40-letnim marljivim delom je vzgled za mlajše generacije. Za svoje
delo je v preteklosti prejel več gasilskih odlikovanj in priznanj. S predlaganim priznanjem se mu
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad želijo zahvaliti za ves njegov trud in
opravljeno delo.
3. Darinka in Franc GRUDNIK za dolgoletno uspešno in prizadevno oskrbovanje Doma na
Menini planini; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev
Darinka in Franc Grudnik sta 19 poletnih sezon, od leta 1995 do 2013, oskrbovala Dom na
Menini planini, kar je dolga in lepa doba. Njuno delo je bilo izredno uspešno in prizadevno, za
vsakega obiskovalca sta si znala vzeti čas, mu podariti lepo besedo in ga prijazno postreči.
Zaradi njunega gostoljubja in dobre volje, so se obiskovalci radi vračali. V času njunega
oskrbovanja je bil planinski dom deležen številnih obnov, pri katerih sta tudi sama aktivno
sodelovala, prav tako je bilo na njuno pomoč mogoče računati tudi pri vseh prireditvah in
akcijah, ki jih je planinsko društvo izvajalo v Domu in njegovi okolici. Sodelovanje med njima in
planinskim društvom je bilo vseskozi zgledno in korektno.
Kadar nista bila na Menini, sta se z veseljem udeleževala izletov in prireditev, ki jih je planinsko
društvo organiziralo v tem času. Za svoje delo na področju planinstva sta doslej prejela bronasti
in srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije.
Predlagano priznanje je skromna zahvala za njuno opravljeno delo, gornjegrajski planinci pa
jima želijo trdnega zdravja in da bi se na Menino rada vračala še vrsto let.

PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD:
1. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOČNA za 110 let delovanja; predlagatelj Stanko
Ogradi, župan Občine Gornji Grad
2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA ŠTIFTA za 80 let delovanja; predlagatelja
Stanko Ogradi, župan Občine Gornji Grad in Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta
3. ČEBELARSKA DRUŽINA GORNJI GRAD za 110 let delovanja; predlagatelj Stanko Ogradi,
župan Občine Gornji Grad
4. LOVSKA DRUŽINA GORNJI GRAD za 70 let delovanja; predlagatelj Stanko Ogradi, župan
Občine Gornji Grad
5. STRELSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD za 20 let delovanja in 40 letnico osnovne strelske
organizacije; predlagatelj Stanko Ogradi, župan Občine Gornji Grad
6. GOBARSKO DRUŠTVO AJDOVEC za 20 let delovanja; predlagatelj Stanko Ogradi, župan
Občine Gornji Grad
Obrazložitev:
Letošnje leto praznuje različne okrogle obletnice delovanja več društev v naši občini. Člani
društev so večinoma naši občani, kar ima za našo občino poseben pomen.
Vsako društvo posebej je s svojim delom in dejavnostjo pripomoglo k razvoju društva, lokalne
skupnosti in posredno k promociji občine ter doseglo velike uspehe na področjih varovanja
ljudi in premoženja, ohranjanja narave ter pridelavi zdrave in varne hrane. Skupno vodilo za
vsa društva je, da se je za uspešno delo v društvu potrebno veliko izobraževati, pridobivati nova
znanja in mnogokrat tudi, na račun osebnih odrekanj, svoj prosti čas nameniti društveni
dejavnosti. To je možno dosegati le na osnovi trdnega in medsebojnega razumevanja.
Široka paleta aktivnosti, s katerimi se v društvih ukvarjajo in uspešno delo z mladimi, so porok
za njihovo dobro in uspešno delovanje tudi v prihodnje.
7. Renata VRŠNAK za nesebično pomoč in predano prostovoljno delo v Centru starejših Gornji
Grad; predlagatelj DEOS d.d., Center starejših Gornji Grad
Obrazložitev
Renata Vršnak kot prostovoljka že eno leto vsak teden zahaja v Center starejših Gornji Grad,
kjer stanovalcem popestri prosti čas s pogovorno uro in branjem božje besede. Težje pokretne
stanovalce obišče kar v njihovih sobah, kjer se lahko pogovorijo. Svojemu delu je tako predana,
da je pripravljena nuditi pomoč oskrbovancem tudi izven svojega dogovorjenega
prostovoljnega časa. Predlagano priznanje je skromna zahvala za njeno delo in spodbuda, da bi
svoje poslanstvo tako srčno opravljala tudi v bodoče.
8. Valerija KERZNAR za velik doprinos kraju in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Nova
Štifta; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta
Obrazložitev
Valerija Kerznar je med gasilske vrste v Novi Štifti vstopila v letu 2013, ko je prevzela blagajniško
in tajniško delo v društvu, ki ga opravlja nesebično in požrtvovalno.
Njeno prizadevanje za razvoj in napredek gasilskega društva se kaže ves čas njenega delovanja
v društvu. Redno skrbi za urejanje financ, ki imajo v današnjem času velik pomen, saj brez njih
ne more delovati ne upravni del, ne poveljstvo gasilskega društva. Lansko leto, ko je društvo

kupovalo nov gasilski avto, je Valerija redno spremljala vse aktivnosti in urejala razpise za nakup
vozila, ki je konec leta prispelo v društvo.
Valerija je poleg gasilstva, aktivna tudi v Govedorejskem in Konjerejskem društvu ter v strojnem
krožku Zgornje Savinjske doline.

ŽUPANOVO PRIZNANJE
1. Borut STOJILKOVIĆ za izjemne študijske uspehe in zagovor magistrskega dela z odliko za
katerega je dobil fakultetno Prešernovo nagrado; predlagatelj Stanko Ogradi, župan Občine
Gornji Grad
Obrazložitev
Borut Stojilković je junija 2016 z odlično oceno zagovarjal magistrsko delo na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, kjer je študiral na dvopredmetnih pedagoških študijskih programih druge
stopnje, Anglistika in Geografija. Na podlagi izdelane magistrske naloge je bil predlagan za
prejem Prešernove nagrade. Po sklepu Odbora za študentske Prešernove nagrade in Senata
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani mu je bila podeljena fakultetna Prešernova nagrada za
delo »Poledenitev vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp in slovar angleško-slovenske glaciološke
terminologije«. Prešernovo nagrado je prejel na slavnostni podelitvi, ki je bila 9. decembra
2016. V svojem delu je dokazal, da je bil obseg ledenikov na preučevanem območju bistveno
manjši, kot se je domnevalo. Ugotovil je tudi, da Logarska dolina le ni v celoti ledeniškega
nastanka, ampak so na njen nastanek poglavitno vplivali tudi drugi dejavniki.
Svoje delo nadgrajuje s pisanjem znanstvenim člankov na obravnavano temo, pripravlja pa tudi
znanstveno monografijo.

KOCBEKOVA PRIZNANJA:
IZA PRESEČNIK za učno najbolj uspešno učenko vseh 9 let.
Obrazložitev
Kocbekova priznanja, na predlog ravnatelja, prejmejo učenci osnovne šole, ki so bili vseh devet
let učno najbolj uspešni.

