DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2013
ČASTNI OBČAN OBČINE GORNJI GRAD
- Franček Gorazd TIRŠEK za izjemne dosežke na športnem področju invalidov;
predlagatelj Društvo upokojencev Gornji Grad
Obrazložitev:
Franček Gorazd Tiršek ali Nani kot ga poznamo vsi domačini je v preteklem letu s svojimi
dosežki ponesel ime Gornjega Grada in Slovenije v svet. Hkrati je za mnoge ljudi, ki se
soočajo z invalidnostjo ali boleznijo postal sinonim za uspeh, za to, da se da z močno voljo,
trudom in požrtvovalnostjo doseči in preseči meje in mejnike.
Nani je v preteklem letu postavil absolutni svetovni rekord v streljanju, postal je prvo ime
slovenske paraolimpijske ekipe v Londonu, saj se je edini domov vrnil z medaljo, postal je
športnik leta med invalidi in prejemnik posebne nagrade na podelitvi športnika leta. Poleg
številnih priznanj si je prislužil tudi naziv Naj občana in občinsko priznanje. A vse to ni le
posledica srebra iz Londona ampak posledica desetletnega truda, odrekanja, nemalokrat tudi
preseganja meja mogočega.
Naniju se je marca 2003 življenje v trenutku popolnoma spremenilo. V prometni nesreči si je
zlomil vratna vretenca ter postal tetraplegik. Takrat mlademu fantu se je življenje v trenutku
obrnilo na glavo. Zdravniki niso bili optimistični. Menili so, da bo popolnoma negiben
oziroma da vsaj shodil ne bo nikoli več.
Toda Nani je človek, ki poraza preprosto ni hotel priznati in po desetih letih je dokazal, da se
lahko naredi marsikaj, če je prisotna volja. Nani je po zaključeni rehabilitaciji začel nastopati
na invalidskih strelskih tekmovanjih in se razvijati v enega najboljših strelcev na svetu.
Danes se sicer giblje s pomočjo hodulj, toda dela lahko vse. Tudi lov, ki ga je navduševal od
nekdaj, je še vedno del njegovega življenja.
V London je na paraolimpijske igre prispel z velikimi željami, a je na prvi tekmi doživel
popolni polom... Šok zaradi nedelujoče puške pa mu ni vzel poguma, zavedal se je, da je v
odlični formi in sposoben doseči ne le dober, ampak odličen rezultat. Z na hitro sestavljeno
puško se je na drugi tekmi osredotočil le na streljanje in na svojih prvih olimpijskih igrah
osvojil srebrno medaljo, vredno zlata.
»Zdravniki so mi po nesreči dejali, da najverjetneje ne bom več hodil in ne bom mogel
uporabljati rok. Desetletje trdne volje, truda in odrekanja, da temu ne bo tako, me je pripeljalo
do olimpijske medalje, ki je zame vredna zlata. Domov sem se namreč vrnil na svojih nogah
in odličje pristreljal s svojima rokama,« so Nanijeve besede, ki o njegovi trdni volji in
sposobnostih povedo vse.
Gornjegrajčani ga poznamo kot vedno nasmejanega in dobrovoljnega fanta. Z veseljem
spregovori z vsakim, ki ga pozdravi. Je najmlajši član društva upokojencev in član Lovske
družine. Je tudi član strelskega društva Mrož iz Velenja, v državni reprezentanci pa je od leta
2007.
Po paraolimpijskih igrah je postal glas športnikov invalidov, ambasador športnikov, ki se v
mnogih športih lahko enakovredno kosajo z zdravimi športniki. Prav na tem področju bi rad,
da se zgodijo premiki na bolje za invalidne športnike.

Tudi letošnja strelska sezona se je za Nanija pričela odlično. Na Poljskem je na tekmovanju že
v kvalifikacijah dosegel svetovni rekord, na dveh tekmah pa dosegel prvo in tretje mesto. Vsi
cilji in priprave pa so že od Londona podrejeni naslednjim olimpijskim igram v Braziliji. Vse
kar potrebuje za uresničitev svojih želja in sposobnosti je zdravje, volje in motiva mu ne
manjka, kar dokazuje zadnje desetletje.
»Franček Gorazd Tiršek, tetraplegik, ki strelja z natančnostjo svetovnega rekorderja.
Ganljivost, ki jo občutimo ob osebah, ki v oteženih osebnih okoliščinah z izjemno voljo in
vztrajnostjo dosežejo vrhunske rezultate, nas vselej zadane v srce. Toliko bolj, ker je telesna
identiteta in telesna samozavest prva, ki jo kot otroci osvojimo in zadnja, ki se ji pred smrtjo
odrečemo. Dati možnost ljudem, da se ne glede na svoje telesne sposobnosti, značilnosti,
pomanjkljivosti, ponesrečenosti itd. z močjo svoje volje dokažejo za vrhunske prav na
telesnem področju, mora biti nekaj izjemnega,« pa so besede neznanega avtorja, ki o Naniju
povedo vse.

ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Ivan TESOVNIK za dolgoletno delo in zasluge na področju kulture; predlagatelj
Krajevni odbor KS Nova Štifta
Obrazložitev:
Ivan Tesovnik – Podmirski Ivo je človek, ki je pripravljen priskočiti na pomoč kjerkoli,
kadarkoli in komurkoli. Pa naj gre za akcije, ki jih izvede gasilsko, športno, kulturno društvo
ali cerkveni svet.
Ivo je z vsem srcem predan svojemu kraju. Je član več društev v kraju (gasilskega,
kulturnega) in združenj na širšem območju (govedorejci Zgornjesavinjske doline, Društvo
lastnikov gozdov, zadruge).
Mnogi si odrskih desk ne znamo predstavljati brez Ivota, saj nas s svojimi vlogami zabava in
razveseljije že od leta 1983. Zaradi njegovih posebnih in mnogokrat duhovitih interpretacij
posameznih likov pa se nam je še posebej usidral u spomin. Tako nas je svojimi vlogami v
okviru Kulturnega društva Lojzeta Sovinška v Novi Štifti navduševal v igrah A ste ž¨čuli,
Disko pod domačo lipo, sobe ali Zimmer frei in Poročni list, je pa svoja igralska prizadevanja
uspešno prenesel tudi v igre Kulturnega društva Gornji Grad, kjer je na odrskih deskah
gostoval že mnogokrat. Tako nas je prevzel z odlično odigrano vlogo ¨Špičmaha¨ v igri
Zadrečke zdrahe pred desetimi leti.
Ivo je upodabljal like z vso svojo predanostjo tudi v igrah kot so Navadni človek, v
Molierovem Skopuhu, Detektivu Megla in igri Podnajemniki.
Ivo je član upravnega odbora Kulturnega društva Lojze Sovinšek Nova Štifta in gospodar
kulturnega doma.
Nastopal je v vlogi povezovalca prireditev in komentatorja na športnih tekmovanjih, kmečkih
igrah v Novi Štifti in s svojo iznajdljivostjo in duhovitostjo in gledališkimi vložki popestril
kulturne prireditve (Veseli večer, Zapoj z menoj) v kraju.

Zadnjih pet let interpretira lik Gelce iz Zavodnja s katerim je dodobra nasmejal občinstvo na
prireditvah v domačem kraju in kot gost nastopal na koncertih z ansamblom Čar, ljudskimi
pevkami Pušeljc in ženskim pevskim zborom Lipa.
Brez Ivota pa nista minili niti prireditvi Pokaži kaj znaš v Bočni in na Rečici ob Savinji. S
svojimi nastopi je tako popestril zbore upokojencev in govedorejcev.
Gledalce zabava, jih nasmeji in razvedri ter s humorjem komentira dogajanja v današnji
družbi
Za svoje delovanje na kulturnem področju je leta 2000 prejel priznanje Grb občine Gornji
Grad. Od tega priznanja je minilo že 13 let, Ivo pa si še vedno prizadeva, se trudi, da kulturno
življenje v kraju ne zamre, vzorno skrbi za kulturni dom in je vedno na voljo in pripravljen
pomagati. Da pokažemo, da cenimo, ne le njegovo delo na kulturnem področju temveč, da
cenimo Ivota kot osebo in njegov trud, ki ga namenja širši skupnosti, ga predlagamo za
dobitnika priznanja ¨Zlati grb občine Gornji Grad¨.
- Anton BEZOVŠEK ml. za dolgoletno delo in zasluge na področju štaba Civilne zaščite
Občine Gornji Grad, gasilstva in prostovoljstva; predlagatelj župan Stanko Ogradi
Obrazložitev:
Krajanom je poznan pod imenom Toni. Že njegova otroška radoživost je dajala namig, da iz
tega fantiča pa še nekaj bo. V življenju je želel vedno odkrivati nekaj novega, nekaj
posebnega, zelo ga je tudi veselila tehnika.
A njegovo otroštvo je preraslo v delovno, marljivo in iznajdljivo osebnost. S svojim znanjem
in pridnostjo ni želel koristiti le sam sebi, ampak je bila njegova želja pomagati tudi drugim.
Že kot mladenič je vstopil v gasilske vrste, ter na svoj način začel pomagati v operativi in pri
drugih dejavnostih v gasilskem društvu. Zaradi pridobivanja novih tehničnih znanj in veščin,
je rešil in popravil marsikatero napako na opremi s katero gasilsko društvo razpolaga.
Pridobljeno znanje in izkušnje pa s pridom prenaša tudi na ostale mlajše člane društva. Zaradi
poštenega odnosa do dela, korektnega odnosa do svojih sodelujočih in zaradi njegove
odprtosti za sočloveka, so mu bile zaupane tudi mnoge organizacijske naloge na društveni in
lokalni ravni. Toni je član raznih društev ter organov. Poleg gasilstva, radioamaterstva,Štaba
civilne zaščite, je svoje pete preizkusil tudi na odrskih deskah.
Vendar pa kot dolgoletni poveljnik Štaba civilne zaščite v občini, aktivni član v gasilskih
vrstah, sodeluje tvorno . Vemo, da na prostovoljnih funkcijah ni dovolj samo operativno
delo, ampak so potrebne tudi organizacijske sposobnosti in velika mera odgovornosti za
opravljeno delo. A vse to zmore , zato ker ima voljo.
Spoštovati in zavedati se moramo, da je mnogo opravljenih del skrito pred očmi javnosti. A
morajo biti izvršene. To pa lahko storijo ljudje, ki imajo čut in odgovornost do sočloveka in
funkcijo, ki jim je zaupana vzamejo resno. To pa je Toni tudi nemalokrat dokazal.
Glede na navedeno ga predlagam za dobitnika priznanja Zlati grb Občine Gornji Grad.

GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Lojze TERNAR za izjemen doprinos k razpoznavnosti Nove Štifte in zasluge za
vzdrževanje in obnovo pomembnih sakralnih objektov ter povezovanje med krajani;
predlagatelj Krajevni odbor KS Nova Štifta
Obrazložitev:
Pravijo, da je življenje kraja povezano z duhovnostjo župnije. Da pa se ustavi umiranje
krajevne povezanosti, ki pesti mnoge majhne podeželske hribovske vasi, pa je potrebna
duhovna obnova župnije in ta se je v Novi Štifti pričela s prihodom našega župnika g. Lojzeta
Ternarja.
G. Lojze Ternar je prišel v našo župnijo leta 1999. S svojim odločnim prekmurskim
karakterjem je povezal faro do te mere, da smo v kraju obnovili večino sakralnih objektov.
Tako se je med letoma 2001 in 2002 odvijala obnova župnijske cerkve Marije Zvezde, v letu
2003 sta se obnovila znameniti Božji grob in Marijina kapela.
A volja do dela in vere v ljudi g. župniku po vsem trudu za obnovo tu ni zmanjkalo. S svojo
vztrajnostjo in predanostjo je začrtane cilje znova dosegal. Tako je leta 2004 poskrbel za
obnovo cerkve Sv. Miklavža v Šmiklavžu, med letoma 2004 in 2005 obnovil župnišče in
uredil njegovo okolico.
V letu 2006 pa je zbral sredstva tudi za obnovo in ureditev cerkve Marijinega Darovanja v
Dolu
G. župnik Lojze Ternar pa ni bil angažiran le za obnovo sakralnih objektov, s svojo
preprostostjo in človečnostjo je povezal krajane, ki smo ga sprejeli za svojega. V ljudeh je
prebudil čut za skupnost. Krajane ne povezuje le v skupnem delu, temveč spodbuja pripadnost
skupnosti.
Omogočil je, da Nova Štifta postaja ponovno kraj življenja, ki vabi vse ljudi, da spoznajo
njeno bogato preteklost ali preprosto uživajo v naravnih lepotah.
S svojo skromnostjo in človečnostjo je g. župnik prepričal celotno Zgornjo Savinjsko dolino,
saj je bil v letu 2001 izbran za Osebnost leta in v letih 2005, 2006 in 2007 zasluženo prejel
naziv Naj osebnost občine Gornji Grad.
S svojim delom je doprinesel k oživitvi romarske poti in s tem k razpoznavnosti Nove Štifte.
Trudi se za obujanje starih običajev in je odprt za vsako novost, ki pripomore k razvoju kraja.
- Bojan POLIČNIK za dolgoletne in pomembne dosežke pri delu z mladimi na področju
prostovoljnega gasilstva, za izjemen doprinos k solidarnosti in društvenemu
povezovanju; predlagatelja Krajevni odbor KS Nova Štifta in Prostovoljno gasilsko
društvo Nova Štifta
Obrazložitev:
Bojan Poličnik se je rodil 18.12.1959 v Gornjem Gradu kot četrti otrok mami Frančiški in
očetu Francu. Osnovno šolo je obiskoval v Gornjem Gradu. Po uspešno končani osnovni šoli
se je vpisal na srednjo lesno šolo v Škofjo Loko in se izučil za poklic mizarja. Po končani
srednji šoli se je zaposlil v domačem podjetju Smreka, kjer je delal do leta 1991.

Njegova velika želja je bila postati poklicni gasilec, vendar mu tega domači niso dovolili, zato
se je že kot 6 letni otrok pridružil PGD Gornji Grad kot prostovoljni gasilec. Predano in z
velikim veseljem se je udeleževal različnih tečajev in usposabljanj v okviru društva, katera je
opravil in uporabil, takrat ko je to bilo potrebno.
Za svoja dela v društvu je dobil občinsko odlikovanje 2 stopnje, priznanje OF za delo v
društvu, več priznanj društva za delo v društvu, priznanje za razvoj in uspešnost gasilskega
društva, gasilsko odlikovanje 3. stopnje, značko za 40 let aktivnega dela v društvu in značko
za 30 let aktivnega dela v operativi.
Leta 1991 se je poročil in preselil na kmetijo v Novo Štifto. Zaradi dela na kmetiji je opustil
službo na Smreki. Kmalu se je pridružil gasilski enoti v Novo Štifto, v kateri aktivno deluje še
danes. Kot član PGD Nova Štifta si prizadeva, da društvo deluje dobro, da je dobro
opremljeno ter pripravljeno v primeru kakršne koli nesreče.
Predvsem pa se je Bojan izkazal pri svojem delu z mladimi. Svoje znanje prenaša na mlajše
rodove z gasilskimi vajami in udeleževanji na tekmovanjih. Njegov trud in požrtvovalnost sta
botrovala trikratni udeležbi ekipe mladincev na državnem tekmovanju v kvizu za gasilsko
mladino. Z zadnjo ekipo so celo zasedli 2. mesto v državi in s tem pripomogli k še dodatni
razpoznavnosti društva, mladi pa so s tem odnesli veliko izkušenj in znanja. Njegov vzor,
zagon in veselje do gasilstva pa so premamili tudi njegove sinove, saj so vsi aktivni v društvu.
Poleg zavzemanja za čim boljše delovanje društva, se Bojan zavzema tudi za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine. Na domačiji si prizadeva ohraniti stavbe čim bolj podobne
stavbam, ki so jih naredili naši predniki in je pri tem zelo kritičen. Tako je leta 2001 skupaj z
ženo in pomočjo zavoda za kulturno dediščino obnovil že zelo dotrajano kaščo iz leta 1720,
nekaj let kasneje pa sta obnovila še hišo.
KO Krajevne skupnosti Nova Štifta in Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta želita s
podelitvijo priznanja izraziti zahvalo za dolgoletno udejstvovanje na področju prostovoljnega
gasilstva, delo na področju dela z mladimi in izjemnemu doprinosu k društvenemu
povezovanju.
- Jože PUSTOSLEMŠEK za delo na področju kulture in cerkvenem udejstvovanju;
predlagatelj Krajevni odbor KS Nova Štifta
Obrazložitev:
Rodil se je 2. 3. 1961 v Ljubljani. Otroštvo je preživel na najvišji kmetiji v Novi Štifti, na
Poglediji. Veselje do glasbe je imel že v otroških letih. Oče Janez je bil organist v Novi Štifti.
Želel se je naučiti igranja na kitaro, kar sta mu starša omogočila za nakupom kitare. Glasbena
šola je bila takrat na šoli v Gornjem Gradu. Jože se je tam začel učiti igranja na kitaro. S
svojim igranjem je popestril veliko proslav v Novi Štifti in v Gornjem Gradu. Po končani
osnovni šoli se je želel vpisati na srednjo glasbeno šolo, zato je moral dokončati nižjo
glasbeno šolo. Ker takrat ni bilo zadnjih letnikov glasbene šole v Gornjem Gradu, jo je
obiskoval v Šoštanju, kamor se je vozil dvakrat ali trikrat tedensko.
Jože je srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, obiskoval še dve leti. Zaradi materine bolezni je bil
obremenjen tudi z gospodinjskimi deli in s kmečkim delom doma, zato šolanja ni mogel
dokončati. Spomladi leta 1980 je odšel služit vojaški rok v Makedonijo. Po vrnitvi, leta 1981
pa je poučeval kitaro v glasbeni šoli, ki je imela takrat sedež v Mozirju in se je kasneje

preselila v Nazarje. Tam je poučeval kitaro do leta 1988, ko je zaradi očetove smrti in
materine bolezni moral ostati doma na kmetiji.
Leta 1991 je prevzel delo organista in zborovodje v Novi Štifti in zasedel nekdanje očetovo
mesto. Redno orgla pri jutranji nedeljski maši, pri mašah ob večjih praznikih v župniji, na
pogrebih in na porokah.
Od leta 2001 vodi ženski pevski zbor v Bočni. Pevski zbor sestavljajo dekleta in žene iz Nove
Štifte, Gornjega Grada, Bočne in Kraš. Največ nastopajo v domačem kraju in na revijah
odraslih pevskih zborov Zgornje savinjske doline.
Leta 2002 je skupaj s še tremi ljubitelji petja ustanovil kvartet Fantje treh vasi, ki je čez
kakšno leto pridobil še petega člana in postal kvintet. Uspešno so delovali osem let. V najbolj
aktivnih letih so nanizali tudi po več kot štirideset nastopov v enem letu. Trenutno skupina ne
nastopa, fantje pa se občasno še vedno srečujejo in pojejo za svojo dušo.
Leta 2004 sta župniji Bočna in Šmartno ob Dreti ostali brez organista. Na prošnjo župnika
obeh župnij je zato začasno od leta 2004 do 2008 vodil oba cerkvena pevska zbora. Nekaj
časa je v Šmartnem orglal pri nedeljskih mašah, na pogrebih pa v obeh župnijah.
Jože pa deluje tudi kot prostovoljec v Centru starejših v Gornjem Gradu, kjer se enkrat
tedensko dobijo ljubitelji petja - Škrjančki, ki jim s svojimi izkušnjami od septembra 2012
pomaga do ubranega petja.
A Jože je dejaven in vedno na voljo tudi POŠ Nova Štifta, kjer že leta redno spremlja na
proslavah otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Nova Štifta, s kitaro ali na klavir.
Krajevni odbor krajevne skupnosti Nova Štifta želi s podelitvijo priznanja izraziti zahvalo za
pomembno preteklo delo in delo na področju povezovanja med krajani.

PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD
- Branko STENŠAK za pomembne dosežke pri delu v PGD Nova Štifta ter za delo na
področju solidarnosti in doprinosu k društvenemu povezovanju; predlagatelj
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta
Obrazložitev:
Branko Stenšak se je rodil 28.01.1969. Prvič se njegovo ime zasledi v društveni
dokumentaciji leta 1982. Od takrat naprej se je redno udeleževal vseh društvenih dejavnosti.
Njegov doprinos k društvu ni ostal neopažen, tako je prejel že kar nekaj priznanj za svoje
delo.
Skozi leta se je udeleževal različnih tečajev in usposabljanj v okviru društva, katera je opravil
in s tem pridobival nova znanja. Njegov trenutni čin je gasilski častnik II.stopnje.
Leta 2005 je v PGD Nova Štifta prevzel delo predsednika. Društvo je pod njegovim vodstvom
doživelo veliko potrebnih in pomembnih sprememb. S svojo popolno predanostjo in neštetim
uram solidarnostnega dela je omogočil, da so se tako na gasilski opremi kot gasilskemu domu
opravila pomembna in potrebna dela. Tako so v času njegovega predsedovanja in njegovo
udeležbo z nešteto ur prostovoljnega dela menjali streho na gasilskem domu. Opravil je vse
potrebno za organizacijo nakupa gasilske cisterne za vozilo Unimog. Predano in uspešno se je
ukvarjal s pridobitvijo zemljišča za izgradnjo garaže za gasilsko vozilo in predvsem aktivno

sodeloval pri njeni izgradnji. Veliko delovnih ur je prostovoljno opravil, ko so se menjala vsa
zunanja vrata na gasilskem domu in poskrbel, da pri izgradnji škarpe in urejanju okolice ni
nikoli izostal.
Branko ne skrbi le za svojo vodstveno funkcijo, ampak se predano udeležuje, in je velikokrat
pobudnik, za različna dela pomembna za društvo, včasih tudi na škodo svojega poklicnega
dela.
Upravni odbor PGD Nova Štifta želi s podelitvijo priznanja izraziti zahvalo za pomembno
preteklo delo in spodbudo za bodoče dejavnosti.
- Viktor ŠURK za izjemno solidarnost in neizmeren doprinos k povezovanju med
krajani; predlagatelj Krajevni odbor KS Nova Štifta
Obrazložitev:
V življenju srečujemo mnogo posameznikov, ki zaznamujejo naše skupnosti s svojim
udejstvovanjem na različnih področjih. Mnogi dajejo sebe za naše skupno dobro. So pa v naši
skupnosti tudi posamezniki, ki v tišini, brez vzbujanja pozornosti preprosto s svojim načinom
življenja dajejo sočloveku veliko in v zameno ne pričakujejo nič. Mnogi njihove solidarnosti
niti ne opazijo ne, saj njihova dobrosrčnost postane z leti samoumevna.
Oseba, katere izjemna solidarnost in hkrati dobrodelnost ne sme ostati neopažena je naš
sokrajan Viktor Šurk.
Viktor je gospodar kmetije Sp.Slugovo. Vsakdo izmed nas pozna Slugovo dvorišče. Eni kot
gasilski poligon, drugi kot parkirišče, avtobusno postajo, obračališče za tovorna vozila,
avtobuse, poligon za opravljanje tehničnih pregledov za traktorje in še bi lahko naštevali. Z
leti je Slugovo dvorišče postalo prostor, ki ga uporabljamo vsi, a to ne bi bilo mogoče, če
Viktor ne bi bil tako velik človek. Velik v svoji potrpežljivosti in ustrežljivosti do svojih
sokrajanov.
Viktor je tudi član Prostovoljnega gasilskega društva Nova Štifta že od leta 1967. Mnogo let
je deloval kot orodjar, se udeleževal delovnih akcij in bil nepogrešljiv na vseh drugih
prostovoljnih dejavnostih. Še danes se udeležuje društvenega delovanja kot veteran.
Vsekakor nam je Viktor lahko vzor za dobre medsosedske odnose. Težko si zamišljamo, kaj
bi kraj brez prostora, ki ga Viktor tako nesebično deli z nami.
V znak hvaležnosti in zahvale Krajevni odbor Nova Štifta predlaga Viktorja Šurk za občinsko
priznanje.
- Uroš ŽEROVNIK za večletno požrtvovalno delo v Športnem društvu Veterani Gornji
Grad; predlagatelj Športno društvo Veterani Gornji Grad
Obrazložitev:
Uroš Žerovnik je se rodil 22.08.1963. Že od malih nog je bil navdušen športnik v različnih
športih.
Ko se je leta 1995 nekaj zanesenjakov odločalo, da ustanovijo športno društvo je bil Uroš
med njimi. Iz ideje je res nastalo Športno društvo Veterani leta 1996 katerega ustanovitelj je

bil tudi Uroš Žerovnik. Opravljal je funkcijo predsednika v letih 2000-2004, blagajnika v letih
2006-2010, vseskozi pa je bil član upravnega odbora.
Uroš je bil nepogrešljiv pri izgradnji športnega objekta ob travnatem igrišču v Spodnjem trgu,
saj je opravil veliko traktorskih prevozov materiala, ki smo ga potrebovali pri izgradnji. Tudi
v vseh letih je ravno tako pri raznih akcijah na igrišču bil nepogrešljiv član.
Za Uroša lahko rečemo, da je športnik po duši, rokometaš, košarkar in v našem društvu dolga
leta tudi vratar pri nogometu. Še sedaj poskrbi, da se zberejo člani za tekmovanja v odbojki in
rokometu, kadar ta potekajo v naši občini ali izven nje.
Uroš Žerovnik je tudi član Športnega društva Gornji Grad.
- Milan MEKIŠ za večletno aktivno delo v Športnem društvu Veterani Gornji Grad;
predlagatelj Športno društvo Veterani Gornji Grad
Obrazložitev:
Ko se je ustanavljalo Športno društvo Veterani Gornji Grad je bil med njimi tudi Milan Mekiš.
Funkcijo predsednika društva je opravljal v letih 2004-2006, 2006-2008, 2010-2012 in na letošnjem
občnem zboru smo mu mandat podaljšali še za dve leti. Tako se vidi, da ima zaupanje članov društva
ter da društvo uspešno vodi.
Milan je navdušen nogometaš in lahko je ponosen, da je v letih 1986-1992 igral nogomet v 1.
SLOVENSKI LIGI NOGOMETA. Od leta 1998 vodi malo šolo nogometa za otroke, ki so nad tem
športom navdušeni in nimajo drugih možnosti tovrstnih treningov. To otrokom veliko pomeni, Milanu
pa je v veselje, ko vidi kako so otroci navdušeni.
V letih 1999-2001 je v okviru ŠD Veterani Gornji Grad treniral odbojko dekleta. Milan Mekiš je pri
Nogometni zvezi Slovenije opravljal trenerski in sodniški izpit v Lendavi, opravil ga je 11.11.2003.
Diploma za trenerja mu omogoča delo z mladimi, k temu je pripomoglo tudi ŠD Veterani.
Milan je otroke v okviru male šole nogometa peljal tudi v Avstrijo in Italijo, s pomočjo občine v
okviru prijateljskih odnosov. Otroci so odigrali prijateljske tekme in hkrati doživeli krasen izlet.
Milan kot predsednik ima na skrbi, da vse kar se v društvu dogaja s pomočjo ožjih sodelavcev tudi
izpelje. Ker imamo še kar nekaj načrtov upamo, da jih bomo tudi po zaslugi Milana uspešno zaključili.

- PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA NOVA ŠTIFTA za aktivno sodelovanje pri
različnih kulturnih prireditvah ter skrb za medgeneracijsko povezovanje; predlagatelji
starši otrok POŠ Nova Štifta
Obrazložitev:
Starši otrok, ki letošnje leto obiskujejo 1. – 4. razred v POŠ Nova Štifta predlagamo podelitev
PRIZNANJA Občine Gornji Grad organizacijski enoti OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad POŠ
Nova Štifta, Tirosek 51, Gornji Grad, ki že več desetletij nudi izobraževanje za nižjo stopnjo
osnovne šole predvsem otrokom Krajevne skupnosti Nova Štifta, aktivno sodeluje pri
različnih kulturnih prireditvah (Veseli december, Iz prazničnega škornja, prireditev za 8.
Marec, občinskih praznikih itd.), pevskih nastopih in drugih tekmovanjih (tako v občini kot
izven nje), skrbi za medgeneracijsko povezovanje (nastopi na srečanju Karitas za starejše
občane v gasilskem domu v Novi Štifti, pevski nastop za dan mrtvih), nekateri učenci pa
sodelujejo tudi z versko skupnostjo.

Ker podružnica v Novi Štifti znatno pripomore k vsesplošnemu kulturnemu dogajanju v kraju,
menimo, da si letos zasluži omenjeno občinsko priznanje.
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD ob 130. letnici delovanja;
predlagatelj župan Stanko Ogradi
Obrazložitev:
Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad v letošnjem letu praznuje 130- let svojega
delovanja. Samo društvo je skozi svoj čas delovanja poleg zastopanja svojih interesov
sodelovalo na področjih zaščite in reševanja svojih občanov, kakor tudi na področju celotne
Zgornjesavinjske doline. Hiter razvoj tehnologije in človeških pripomočkov, terja od članov
društva vse večje izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zaščite in reševanja.
Današnjega časa pa si brez gasilstva ne moremo predstavljati, saj so vse pogosteje prisotne
naravne nesreče, katerih reševanje brez gasilcev ne moremo predstavljati.
Enako je
sodelovanje društva potekalo tudi na področju ostalega delovanja z lokalno skupnostjo.
Njihovi člani v okviru društva sodelujejo na različnih prireditvah, ki jih je prirejala lokalna
skupnost ali druga društva. Enako pa so svojo dejavnost in promocijo občine ponesli tudi
izven naših meja.

KOCBEKOVO PRIZNANJE
- Tea SUHOVERŠNIK
- Katja UGOVŠEK
- Katja POZNIČ
- Kana VINCEK
- Andraž ZAVOLOVŠEK
Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenci osnovne šole, ki so bili vseh 9 let učno najbolj uspešni
učenci.

