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Naziv gradiva: Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020 

 

 

Pravna podlaga:        16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 08/16), 30. člen Odloka o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in     

priznanjih Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

21/16)    

 

Predlagatelj:  Špeh Anton, župan 

 

Pripravil:  Občinska uprava 

 

Poroča:  Galin Franc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

                                    imenovanja  

           

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 

2020 v predlagani vsebini. 

 

Župan bo Občinski svet seznanil s podelitvijo zahvale občine sodelujočim pri šivanju 

zaščitnih mask za občane Občine Gornji Grad v času razglašene epidemije SARS-COV-

2 (COVID). 

 

Obrazložitev: 

Na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 

2020, ki je bil objavljen v Glasilu občine Gornji Grad, december 2019 ter na spletni strani 

občine, se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestala 05.03.2020 in 

odprla prispele predloge. Rok za zbiranje predlogov je bil do 03.03.2020, do 15.00 ure. 

Komisija je pregledala prispele predloge. Po razpravi je na podlagi predlogov z 

obrazložitvami ter skladno z Odlokom o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in 

priznanjih Občine Gornji Grad (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 21/16) odločila, da se v 

letu 2020 podelijo navedena priznanja, ki se posredujejo v obravnavo in sprejem občinskemu 

svetu. Na drugem sestanku komisije, 12.5.2020 je bila glede sklepa o podelitvi občinski 

priznanj sprejeta še korekcija in sicer črtana je prejemnica občinskega priznanja, ki je v tem 

času žal pokojna.         
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Številka:      

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16), 

Odloka o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 21/16) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji 9. redni seji, dne 21. maja 2020 

sprejel 

 

SKLEP 

o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020 

 

 

➢ ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD 

 

1. Marija BEZOVŠEK za življenjsko delo na področju kmetijstva s katerim je 

vplivala na usmerjenost podeželja k turistični dejavnosti; 

predlagatelj Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline, krajevni aktiv Gornji Grad 

 

2. Kulturno društvo Gornji Grad za 140 let delovanja; 

predlagatelj Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Gornji Grad 

 

 

➢ GRB OBČINE GORNJI GRAD 

 

1. Srečko PISNIK za izjemne dosežke in številna mednarodna priznanja na področju 

inovacij; 

predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna 

 

2. Jožef RAJTER za požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji 

Grad; 

predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad 

 

3. Franc TEVŽ za dolgoletno in požrtvovalno delo na območju Krajevne skupnosti 

Bočna; 

predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna 

 

 

➢  PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD  

 

1. Peter BASTL za požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Bočna in 

Športnem društvu Bočna; 

predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Bočna 

    



 

 

 

2. Marjan GOLOB za požrtvovalno delo na področju gasilstva v občini in širše; 

predlagatelja Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta in Prostovoljno gasilsko 

društvo Nova Štifta 

 

3. Franc GRUDNIK za dolgoletno prizadevno delo v cerkvah v Novi Štifti in 

ohranjanje čevljarske obrti v kraju; 

predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta 

 

4. Žiga JERAJ za aktivno delovanje v Športnem društvu Bočna; 

predlagatelj Športno društvo Bočna 

 

5. Jože KOLENC za aktivno delovanje v številnih društvih na območju Zgornje 

Savinjske doline in požrtvovalno delo v Župniji Bočna; 

predlagatelja Zasebni zavod Stanislava in župnik Ivan Šelih 

 

6. Mitja MATJAŽ za aktivno delovanje na področju lovstva v kraju; 

predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta 

 

7. Ciril MLINAR za požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Bočna in 

Športnem društvu Bočna; 

predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Bočna  

 

8. Marja MOČNIK za dolgoletno in požrtvovalno delo v Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Gornji Grad; 

predlagatelj Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Zgornje Savinjske doline in 

Krajevna organizacija Rdečega križa Gornji Grad 

 

9. Irena POLIČNIK za dolgoletno in požrtvovalno delo v Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Gornji Grad; 

predlagatelja Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Zgornje Savinjske doline in 

Krajevna organizacija Rdečega križa Gornji Grad 

 

10. Andrej RAK za požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Bočna; 

predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Bočna 

 

11. Henrik STRNAD za dolgoletno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji 

Grad; 

predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad  

 

12. Ivan ŠELIH za požrtvovalno delo v Župniji Bočna s katerim je veliko doprinesel 

kraju in njegovi prepoznavnosti; 

predlagatelji Jože Kolenc in skupina župljanov 

 

13. Peter ŠTIGLIC za aktivno delovanje v Športnem društvu Bočna; 

predlagatelj Športno društvo Bočna 

 

14. Jelka TANJŠEK za dolgoletno in požrtvovalno delo v Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Gornji Grad; 

predlagatelj Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Zgornje Savinjske doline in 

Krajevna organizacija Rdečega križa Gornji Grad 

 



 

 

15. Marta TESOVNIK za dolgoletno delo na kulturnem področju in požrtvovalno 

delo na območju Krajevne skupnosti Nova Štifta; 

predlagatelja Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta in Kulturno društvo 

Lojze Savinšek Nova Štifta 

 

16. Anton ZAVOLOVŠEK za dolgoletno in požrtvovalno delo v Športnem društvu 

Veterani Gornji Grad; 

predlagatelj Športno društvo Veterani Gornji Grad 

 

 

➢ ŽUPANOVO PRIZNANJE  

 

1.  Laura FIRŠT za izjemne študijske uspehe in dosežen odličen uspeh na poklicni 

maturi v izobraževalnem programu predšolske vzgoje; 

predlagatelj župan Anton Špeh  

 

2. Dr. Žiga ŠTANCAR za izjemen študijski uspeh in zagovor doktorske dizertacije z 

odliko; 

predlagatelji Gregor, Olga in Erazem Štancar  

 

3.  Aleksandra UGOVŠEK za izjemne študijske uspehe in dosežen odličen uspeh na 

poklicni maturi v izobraževalnem programu zdravstvene nege; 

predlagatelj Franc Ugovšek  

 

 

➢ KOCBEKOVA PRIZNANJA 

 

Število KOCBEKOVIH PRIZNANJ za učno najbolj uspešne učence vseh 9 let, bo     

znano v začetku meseca junija. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Župan: 

                               Anton ŠPEH 

           
 
         


