DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2012
ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Rudi STAKNE za dolgoletno delo in zasluge na področju kulture; predlagatelj Kulturno
društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Rudi Stakne se je rodil leta 1957 v Solčavi. Življenjska pot ga je pripeljala v Gornji Grad, kjer se
je takoj po preselitvi aktivno vključil v društveno delovanje. Prvič njegovo ime zasledimo v
društveni dokumentaciji v letu 1981, ko je v kulturnem društvu poskrbel za razsvetljavo v igri
Kralj na Betajnovi. Od takrat naprej ni bilo predstave, v kateri ne bi skrbel za ozvočenje,
glasbeno spremljavo in razsvetljavo odra. Marsikdo vidi samo igralce, ki so res pomemben del
gledališke predstave, nič manj pomembno, vendar gledalcem skrito pa je delo drugih članov, med
njimi tudi tehnika, ki skrbi za nemoten potek predstave. S svojim delom omogoča režiserju in
igralcem, da dosežejo učinke igre, kot so si jih zamislili. Rudi ne skrbi samo za potek gledaliških
predstav, aktiven je tudi na ostalih prireditvah v kraju in tudi v šoli. Poleg tehnike osvetljevanja
poskrbi tudi za vsa druga strokovna opravila v kulturnem domu.
V preteklem mandatu je bil g. Rudi Stakne tudi predsednik kulturnega društva, trenutno pa
opravlja funkcijo podpredsednika.
Za svoje delovanje na kulturnem področju je leta 2002 prejel priznanje Grb občine Gornji Grad.
Od tega priznanja je minilo že deset let Rudi pa še vedno, včasih tudi na škodo svojega
poklicnega dela, vzorno skrbi za vso tehniko ob prireditvah v društvenih prostorih. Da pokažemo,
da člani kulturnega društva visoko cenimo njegovo delo, ki ni dobro samo za naše potrebe,
temveč za širšo skupnost, ga predlagamo za dobitnika priznanja »Zlati grb Občine Gornji Grad«.
KD Gornji Grad želi z podelitvijo priznanja izraziti zahvalo za pomembno preteklo delo in
vzpodbudo za bodoče dejavnosti.
- Silva MLINAR za dolgoletno udejstvovanje na področju Društva kmetic Zgornje
Savinjske doline, delo na področju humanitarnosti in solidarnosti in izjemnemu doprinosu
k društvenemu povezovanju in povezovanju med krajani; predlagatelj Krajevna skupnost
Bočna
Obrazložitev:
Mnogo je oseb, ki s svojim življenjem dokažejo, kako malo je potrebno, da je svet lepši, ki s
svojim udejstvovanjem na takšnem ali drugačnem področju izboljšajo kakovost življenja – ne
sebi, ampak drugim. Mnogo je oseb, ki se izpostavijo za dobro vseh. In mnogo je oseb, ki v tišini,
brez da bi pričakovali ali potrebovali potrditev ali pohvalo, storijo veliko, storijo dobro.
Ena izmed takšnih oseb je tudi Silva Mlinar. Že od samega začetka delovanja Društva kmetic
Zgornje Savinjske doline je aktivna in prizadevna članica društva. Že leta 1980 je postala članica
odbora žena zadružnic, ki je deloval v okviru Zgornjesavinjske kmetijske zadruge Mozirje. Po
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večletnem opravljanju funkcije se je nato v marcu 1993 izoblikovalo Društvo kmetic Zgornje
Savinjske doline, gospa Silva pa je bila takoj izvoljena v nadzorni odbor društva. Kasneje je bila
izvoljena tudi v upravni odbor društva in za predsednico Aktiva kmečkih žena Bočna, katero
funkcijo vestno in zagnano opravlja vse do danes. V času predsedniške funkcije soorganizira
kuharske tečaje, ekskurzije in izlete kmečkih žena, aktivno je sodelovala tudi na paradah v sklopu
Čebelarskega praznika, kjer je z ostalimi članicami predstavljala aktiv in dobrote kmetij. Aktivno
pomaga tudi pri organizaciji in izvedbi programov, ki se organizirajo za krajevni odbor Bočna. V
upravnem odboru društva in v aktivu Bočna je velikokrat pobudnica najrazličnejših dogodkov,
aktivnosti in programov.
Gospa Silva Mlinar ima izredno razvit socialni čut do bolnih, ostarelih in oseb s posebnimi
potrebami. Bila je pobudnica za sodelovanje Društva kmetic Zgornje Savinjske doline na
različnih dobrodelnih prireditvah, kot so dobrodelni koncerti za Sožitje, kjer je aktivna že od leta
2006, pobudnica za sodelovanje na dobrodelnih koncertih SLS: Srečanje ljudi odprtih src. Bila je
pobudnica za sodelovanje na srečanju invalidov Slovenije v Mozirju, sodeluje pa tudi na
prireditvah Rdečega križa – Drobtinice.
Aktivna je v župnijskem Karitasu, že vrsto let na krajevni ravni skrbi za prispevke Milijonar
dobrote, akcije revije Ognjišče. Vrsto let je bila upravnica mrliške vežice Bočna, aktivna v
krajevnem odboru, podporna članica gasilskega društva, pomaga pa tudi na kulturnem področju.
Zaradi doprinosa skupnosti, Društvu Kmetic Zgornje Savinjske doline, Aktivu kmečkih žena
Bočna in aktivnosti na področju dobrodelnosti, predlagamo gospo Silvo Mlinar za Zlati grb
Občine Gornji Grad.

GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Klemen PETEK za pomembne dosežke pri delu v kulturnem in planinskem društvu;
predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad in Planinsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Klemen Petek se je rodil leta 1977. Z igranjem se je srečal že v osnovni šoli v Gornjem Gradu.
Že v tretjem razredu je nastopal v igri »Zadnje sanke Dedka Mraza«, kasneje pa še v spevoigri
»Kresniček« in igri »Dobro in zlo«. Na različnih šolskih prireditvah je nastopal kot recitator, na
planinskih srečanjih na Menini pa je vedno poskrbel za dobro voljo.
Ob koncu svojega študija je stopil tudi na odrske deske gornjegrajskega kulturnega doma. V
gledališki sezoni 2006-2007 je igral Valentina v igri Skopuh. V igri Detektiv Megla pa smo ga
videli v vlogi revolucionarja Jerneja. V igri Podnajemnik je igral vlogo poslanca Pozniča in se
prvič srečal tudi z režijo, saj je pomagal takratni režiserki Anici Stakne. Klemnov prvi samostojni
režiserski projekt je bilo gledališko delo Oblast, Vinka Möderndorferja. Igra je dosegla izredne
uspehe na domačem odru, prav tako tudi širom po Sloveniji, saj je doživela 20 ponovitev.
Klemen Petek pa ni aktiven samo v kulturnem društvu, močno angažiran je tudi v planinskem
društvu. Zato se KD Gornji Grad, v dogovoru s Planinskim društvom Gornji Grad, pridružuje kot
sopredlagatelj za priznanje »Grb Občine Gornji Grad«.
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Kulturno društvo Gornji Grad predlaga komisiji za priznanja Občine Gornji Grad, da upošteva
vse Klemnove aktivnosti in delo v društvih in mu podeli priznanje »Grb Občine Gornji Grad«.
- Feliks ŽMAVC (posthumno) za dolgoletno vsestransko delo in zasluge na gasilskem in
ribiškem področju; predlagatelj Krajevna skupnost Bočna
Obrazložitev:
Feliks Žmavc se je rodil 14. 4. 1950. Že v otroških letih je svoje življenje posvetil gasilstvu, saj je
bil doma v neposredni bližini gasilskega doma, pa tudi njegov oče je bil predan gasilec.
Kot njegov uraden vstop v PGD Bočna je zabeležen datum 01. 01. 1969. V vsem tem času je
aktivno sodeloval v društvu in se za delo v društvu tudi izobraževal.
Med drugimi je opravljal dela orodjarja in mnoga leta skrbel za aktiviranje gasilske sirene.
Občasno je prevzel tudi funkcijo praporščaka. Bil je član komisije GD za odlikovanja in
priznanja.
V letu 2008 je prevzel funkcijo predsednika PGD Bočna ter s tem postal tudi član upravnega
odbora Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline. Njegovo življenjsko pot in delo je 09. 01. 2011
žal prekinila prerana smrt.
Vsako delo, ki ga je sprejel, je opravil vestno, pravočasno, tako rekoč brez pomanjkljivosti.
Poleg dela v gasilskem društvu je bil preko 24 let aktiven član Ribiške družine Mozirje. Tudi na
tem področju je aktivno sodeloval pri akcijah društva, predvsem na območju reke Drete od
Gornjega Grada do Šmartnega ob Dreti.
Da mu ni bilo vseeno za sočloveka, nam pove tudi podatek, da je bil krvodajalec in je kri daroval
kar štiridesetkrat.
Za svoje delo na gasilskem področju je prejel značke za dolgoletno delo – nazadnje za 40 let in
priznanje gasilske zveze III. stopnje.
- Marko ROČNIK za dolgoletno udejstvovanje na področju kulture, dela v Krajevni
skupnosti Bočna in v konjerejskem društvu; predlagatelj Krajevna skupnost Bočna
Obrazložitev:
Marko Ročnik se je rodil 19. 1. 1957. Je človek, ki se razdaja in deluje na veliko področjih, ki so
koristne za dobrobit nas občanov občine Gornji Grad in širše. Ob vsaki stiski brezpogojno
pomaga ljudem in vsako funkcijo opravlja vestno in odgovorno.
Petintrideset let je že član moškega pevskega zbora KD Bočna. Nekaj let je bil član upravnega
odbora v tem društvu.
V cerkvenem pevskem zboru je vključen že od rane mladosti. Bil je tudi član Župnijskega
pastoralnega sveta. V tistem obdobju je tudi več let razveseljeval otroke v vlogi Svetega
Miklavža.
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Bil je svetnik občine Gornji Grad 12 let, pred tem pa je bil delegat v zboru krajevnih skupnosti
bivše občine Mozirje.
Aktiven je tudi na humanitarnem področju, saj je aktiven krvodajalec. Kri je daroval že več kot
40 krat.
Je član upravnega odbora Konjerejskega društva Zgornje Savinjske doline. Včlanjen je tudi v
Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme.

PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD
- Turistično društvo Gornji Grad za njegovo 120 letno delovanje; predlagatelj župan
Stanko Ogradi
Obrazložitev:
Turistično društvo Gornji Grad v letošnjem letu praznuje 120 let svojega delovanja. Skozi svojo
zgodovino je opravilo pomembne dejavnosti in premike na področju prepoznavnosti v samem
kraju in seveda tudi navzven. Obenem je njegovo delovanje vplivalo tudi promocijsko na samo
prepoznavnost lokalnega območja in nenazadnje tudi današnje občine. Če omenimo samo
Čebelarski praznik, ki je bil v preteklosti pomemben dogodek.
- Društvo upokojencev Gornji Grad za njegovo 60 letno delovanje; predlagatelj župan
Stanko Ogradi
Obrazložitev:
Društvo upokojencev Gornji Grad v letošnjem letu praznuje 60 let svojega delovanja. Samo
društvo je skozi svoj čas delovanja, poleg zastopanja svojih interesov, sodelovalo na različnih
področjih. Enako tudi na področju sodelovanja z lokalno skupnostjo. Njihovi člani so v okviru
društva sodelovali na različnih prireditvah, ki jih je prirejala lokalna skupnost. Naj omenim
razstave ročnih del. Enako pa so svojo dejavnost in promocijo občine ponesli tudi izven naših
meja.
- Jure ROJTEN za odlično odigrane vloge in druge dejavnosti v kulturnem in drugih
društvih; predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad.
Obrazložitev:
Jure Rojten se je rodil leta 1978. Jure ima igranje že v genih, saj je tudi njegov oče Stane
dolgoletni vidni član gledališke družine gornjegrajskih igralcev.
Kot večina gornjegrajskih gledališčnikov, se je tudi Jure z igranjem srečal že v osnovni šoli.
Nastopal je na raznih predstavah. Zadnje desetletje je nepogrešljiv na odrskih deskah našega
Kulturnega doma. Prva njegova vloga je bila v 3. uprizoritvi »Zadrečkih zdrahah«, v sezoni
2002-2003. Odigral je vlogo splavarja Tineta. V kasnejših sezonah smo ga videli v vlogi
Klitandra v igri Kaznovani soprog, Peter - občinski odbornik je bil v igri Detektiv Megla, v delu
Navadni človek je odigral Dušana Miličevića, v igri Skopuh pa je bil Klemen.
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Trenutno nastopa v igri Ne slišim te, če teče voda, kjer se nam je predstavil kot Riki Plavšič. Jure
je dejaven tudi pri drugih dejavnosti kulturnega društva, saj rad pomaga pri scenskih delih,
poskrbi za prevoze in za vzdrževalna dela v domu. Prav tako je dejaven tudi v drugih društvih v
kraju.
Kulturno društvo Gornji Grad zato predlaga komisiji za priznanja Občine Gornji Grad, da
gospodu Juretu Rojtnu za njegovo dosedanje delo podeli Priznanje Občine Gornji Grad.
- Tina GUTMAN za njeno dosedanje delo in športne dosežke v letu 2011; predlagatelj
Krajevna skupnost Bočna
Obrazložitev:
Tina Gutman se je rodila 17.2.1974. V Bočno se je preselila1998 leta, kjer si je ustvarila družino.
Članica lokostrelskega kluba je postala leta 2010 in oktobra začela aktivno trenirati. Že naslednje
leto je dosegla vrhunske rezultate.
V letu 2011 je osvojila 2. mesto na državnem prvenstvu v dvorani in v disciplini 900 krogov. Na
državnem prvenstvu v poljskem lokostrelstvu z golim lokom je osvojila naslov članske prvakinje
in tudi absolutni naslov državne prvakinje z golim lokom v ženski konkurenci. Kot članica
državne reprezentance je v Alpskem pokalu osvojila 4. mesto. V slovenskem pokalu je leta 2011,
kjer se upošteva 11 tekem, osvojila 2. mesto pri članicah z golim lokom. Udeležila se je tudi
nekaj tekem v Avstriji in Italiji ter dosegla vodilna mesta. Na podlagi doseženih rezultatov je
dosegla kategorizacijo "športnik državnega razreda", po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Vsi, ki poznajo dela društev in klubov vedo, koliko je potrebno prostovoljnega dela, da se izvede
in organizira tekma. Tudi Tina Gutman porabi ogromno časa, da delo lokostrelskega kluba poteka
nemoteno. Poleg tajniških del opravlja tudi druga organizacijska dela.
Tinina športna pot se še vedno vzpenja, zato predlagamo, da se ji za vzpodbudo za naprej in v
zahvalo za nazaj podeli Priznanje Občine Gornji Grad.
- Nevenka OSOVNIKER za dolgoletno požrtvovalno delo v kulturnem društvu;
predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Nevenka Osovniker se je rodila leta 1957.
V prav vsakem društvu je nekaj tistih »nevidnih« ljudi, ki veliko delajo, njihovo delo pa ni nikjer
opaženo, še manj pa pohvaljeno. Tudi v kulturnem društvu je tako. Gledalci, ki sedimo v dvorani,
jih nikoli ne vidimo. Ko se zagrne zavesa, nam v spominu ostanejo predvsem igralci, tisti pa, ki
so (skupaj z igralci) poskrbeli da predstava nemoteno teče, so skriti za odrom in niti ne vemo
zanje. Nihče ne nameni aplavza tem članom skupine. Ena izmed takšnih oseb je zagotovo
Nevenka Osovniker. Že dolga leta je nepogrešljiva šepetalka, ki priskoči na pomoč, kadar je kdo
izmed igralcev v zagati in se ne spomni besedila. Prisotna je na vajah, pomaga režiserjem, poleg
tega skrbi za urejenost dvorane. Dolga leta je tajnica društva in skrbno vodi zapisnike in drugo
dokumentacijo o društvenem življenju. Nevenka priskoči na pomoč tudi pri delu v Galeriji Štekl,
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bodisi za dežuranje ali čiščenje prostorov ter tudi pri postavitvi razstav. Pred leti je delala v tudi v
knjižnici.
Ob praznovanju 130 letnice društva, je prejela društveno priznanje, člani KD pa menimo, da je
treba dati širše priznanje tudi ljudem, ki so po krivici prezrti, čeprav vlagajo ogromno dela in časa
v dejavnost društva.
Prav zato v KD Gornji Grad menimo, da je potrebno s priznanjem nagraditi tudi ljudi, ki jih dolga
leta nihče ni opazil, kljub temu da so trdo in dosti delali za dobrobit naše skupnosti.
Kulturno društvo Gornji Grad zato predlaga komisiji za priznanja Občine Gornji Grad, da gospe
Nevenki Osovniker za njeno dosedanje dolgoletno in požrtvovalno delo v Kulturnem društvu
Gornji Grad podeli priznanje Grb Občine Gornji Grad.
- Ferdo REMIC za večletno ljubiteljsko, vestno in odgovorno delo v različnih organizacijah;
predlagatelj Krajevna skupnost Bočna
Obrazložitev:
Ferdo Remic, rojen 27. 05. 1942, v Otoku, je že kot mladinec nakazal voljo do prostovoljnega
udejstvovanja, saj se je udeležil Mladinske delovne brigade pri izgradnji ceste Ljubljana - Zagreb.
Sodeloval je v prosvetnem amaterskem društvu, prosvetnem pevskem društvu, v cerkvenem
pevskem zboru pa je že od svojega 18. leta aktiven vse do danes.
Udejstvoval se je tudi na humanitarnem področju – kri je daroval do svojega 65. leta.
V Prostovoljnem gasilskem društvu Bočna že od leta 1962 sodeluje pri raznih akcijah, trenutno
kot veteran, zadolžen pa je tudi za aktiviranje gasilske sirene.
Veliko svojega prostega časa je posvetil in še posveča skrbi za prosto živeče ptice. Zgradil jim je
več sto krmilnic in gnezdilnic.
Je tudi član društva Kalin Mozirje.
Za svoje delo na tem področju si je prislužil tudi več priznanj, med drugim »Šampijon Slovenije«
leta 1996 za vzgojo sobnih ptic.
Trenutno aktivno sodeluje tudi v krajevnem odboru Krajevne skupnosti Bočna.

KOCBEKOVO PRIZNANJE
- Sergeja Ermenc
- Ines Purnat
Obrazložitev:
Kocbekovi priznanji prejmeta učenki osnovne šole za doseganje najboljšega učnega uspeha v
vseh letih šolanja.
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