DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2014
ČASTNI OBČAN OBČINE GORNJI GRAD
- Jakob FILAČ za dolgoletno vsestransko delo in zasluge na področju gasilstva in na
drugih področjih; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad.
Obrazložitev:
Jakob Filač, rojen 8. 7. 1947 v Gornjem Gradu, je vstopil v gasilsko društvo leta 1959. Kot
pionir se je začel učiti gasilskih veščin in zastopati društvo na tekmovanjih oziroma
psihofizičnih pripravah. Pokazal je veliko zanimanje za gasilsko tehniko, zato so ga poslali na
tečaj za strojnika, ki ga je opravil z odliko in to znanje s pridom uporabil v raznih
intervencijah. Bil je vedno med prvimi pri gasilskem domu, ko je bilo potrebno iti na pomoč.
Potreba po usposabljanju je bila vedno večja, zato je opravil še tečaj za vodjo enote. Bil je
mentor gasilskemu podmladku in usposabljal starejše gasilce. Nikoli mu ni bilo težko, kljub
obilici svojega dela, vzgajati nov rod gasilcev in jih usposabljati za nadaljnje delo. Tudi sam
se je še vedno izpopolnjeval iz gasilske literature. Njegove organizacijske sposobnosti so
spoznali gasilci in ga izvolili za predsednika društva. Dela se je lotil zagnano. V njegovem
osemletnem mandatu je bil nabavljen nov orodni avto, nabavljena avtocisterna, zgrajen
prizidek k staremu gasilskemu domu za orodni avto, zgoraj velika sejna soba in garaža za
cisterno.
Po poplavah leta 1990 si je nadvse prizadeval, da se je naredila zaščitna škarpa ob Dreti, ker
je bil ogrožen gasilski dom. Ob svečanostih in prireditvah je z delom in strokovnostjo vedno
priskočil na pomoč, ter pripomogel k njihovi uspešnosti. Opravil je veliko udarniških ur in
pomagal tudi materialno. Iz njegovega gostišča je vedno prišla kakšna dobra malica, ko se je
delalo pri gasilskem domu, ali pa topel čaj po končani intervenciji. Pri Trobeju se že vrsto let
vrstijo občni zbori. Če pomislimo, sploh ne uspemo našteti vsega, kar je opravil v prid
gasilstva. Za svoje delo v gasilstvu je bil večkrat nagrajen in odlikovan. Največ mu pomeni
Republiško gasilsko odlikovanje II. stopnje, predvsem pa zlata plaketa Gasilske zveze
Zgornje Savinjske doline.
Njegovo delo pa ni bilo samo gasilstvo. Deloval je tudi na drugih področjih. Med drugimi je
bil predsednik krajevne skupnosti, občinski svetnik in še bi lahko naštevali. Zdaj je vpisan v
matično knjigo kot zaslužni gasilec – veteran. Za njegova velika dela v gasilstvu se mu želimo
še na ta način zahvaliti, da vse dobro ne gre v pozabo.

ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Jože BELAK za 25 let duhovnega in gospodarskega vodenja župnij v občini Gornji
Grad; predlagatelji: Ključarji vseh cerkva župnije Gornji Grad, Župnijski pastoralni
svet gornjegrajske župnije in Gornjegrajski cerkveni pevski zbor
Obrazložitev:
Župnik Jože Belak, rojen 26. 3.1950, stanujoč Attemsov trg 1, 3342 Gornji Grad, petindvajset
let opravlja delo duhovnega in gospodarskega skrbnika župnij v občini Gornji Grad.
Gospod Jože Belak vodi našo župnijo od leta 2001, pred tem pa je 12 let služboval v župniji
Nova Štifta. Staršem je pomagal pri verski vzgoji veliko generacijam otrok. Poleg rednih

dnevnih cerkvenih obredov v župniji mašuje in obiskuje tudi upokojence v Centru starejših
občanov Gornji Grad.
Dobro sodeluje s cerkvenimi ključarji. Skupaj skrbijo, da so cerkveni objekti in inventar
dobro vzdrževani. V času njegovega službovanja smo od Nadškofije Ljubljana dobili v last
gornjegrajsko katedralo. Katedrala je po prostornini največja cerkev v državi, je pa tudi
najvišja po višini kupole. Zaradi bogate zgodovine je največja turistična ponudba v občini. V
postopku za prenos lastništva v zemljiško knjigo pa ostaja še ostanek graščine, župnišče,
zemljišče okrog katedrale in park pred katedralo.
V spodbudo novemu cerkvenemu zboru in organistki se je lansko leto odločil, da se obnovijo
cerkvene orgle. Zamenjane in obnovljene so bile vse piščali, registri, tako da je od starih orgel
ostal le skelet. Vse stroške obnove je g. župnik plačal s svojimi prihranki.

- Ljudske pevke PUŠELJC za 15 let delovanja, ohranjanja izročila in kulturne
dediščine, povezovanja z drugimi društvi ter promocijo občine; predlagateljica Silva
Mlinar
Obrazložitev:
Ljudske pevke Pušeljc - Magda Ermenc, Betka Ročnik, Dragica Vršnak, Marjana Rihter in
Ivana Žvipelj - so skupina petih zrelih žensk, pevk, ki s petjem, igranjem na harmoniko in
preproste ljudske instrumente ohranjajo dediščino naših predhodnikov in skrbijo, da stare
pesmi ne utonejo v pozabo, s svojimi avtorskimi pesmimi pa poskrbijo, da se predstavijo tudi
s pesmimi, v katerih je delček njih samih.
Z delovanjem so začele Slomškovega leta 1999 v Bočni, tako da letos obeležujejo 15-letnico
delovanja in s tem ohranjanja bogatega slovenskega ljudskega izročila. Nastopajo povsod,
kjer to želijo, na javnih prireditvah, srečanjih ljudskih pevcev in godcev, v domovih za
ostarele, šolah, vrtcih, na občnih zborih raznih društev, obletnicah in podobno. Gostovale in
predstavljale so se na več televizijskih kanalih – RTV Slovenija, TV Maribor, TV Celje, VTV
in na manjših, regionalnih TV in radio postajah. Povsod s ponosom in zavzetostjo
predstavljajo izročilo, ki smo ga vsi prejeli od prednikov, predstavljajo kraj, občino in celotno
Zgornjo Savinjsko dolino.
Rade povedo, da so povsod dobro sprejete, širom Slovenije, ki so jo v času svojega poslanstva
že dodobra prepotovale, pa tudi v tujini, kamor jih spomini zelo radi odpeljejo. Kraj, občino in
državo so predstavljale na Hrvaškem, v Bosni, na Slovaškem, v Avstriji in Italiji. V Franciji in
na Nizozemskem so sodelovale na svetovnih festivalih folklore in med enajstimi državami
osvojile drugo mesto.
Za sabo imajo že več kot 750 nastopov, kot zanimivost – eden izmed njih je bil na vrhu
Triglava, kamor so se skupaj podale in s pesmijo in harmoniko počastile svoj prihod na očaka.
Nekaj najlepših spominov jih veže tudi na nastope, ki so jih imele v Španiji, natančneje na
Kanarskih otokih, kjer so posnele TV oddajo in od koder so prinesle tudi pokal kraljevega
kluba Real, na katerega so zelo ponosne.
Skozi celotno obdobje kulturnega in pevskega udejstvovanja jih spremlja dobrodelnost.
Vedno nastopajo brezplačno in rade povedo, da imajo povsod veliko poslušalcev, med
katerimi se najde veliko podpornikov in dobrotnikov. Same, s pomočjo teh dobrotnikov,
vsakih nekaj let organizirajo tudi lastne dobrodelne prireditve, kamor povabijo veliko pevcev

in godcev iz vseh koncev Slovenije, kjer so stkale pristne prijateljske odnose. S prav vsemi
lepo, uspešno in rade sodelujejo.
Izkupiček takšnih prireditev v celoti namenijo, kateri od humanitarnih organizacij, ali pa
pomoči potrebnim posameznikom iz naše doline. Po navadi takšne prireditve izkoristijo tudi
za predstavitev nove zgoščenke, v letih njihovega delovanja so izdale že kar štiri. S tem
skrbijo, da pesmi in njihovo delo ne bo odšlo v pozabo. Klub temu, da nobena izmed deklet ni
več rosno mlada, pa gredo v korak s časom, tako imajo lepo urejeno tudi spletno stran.
Treba je poudariti, da so dekleta sestava Pušeljc vedno pripravljena na sodelovanje z Občino
Gornji Grad, predstavitve občine na lokalnem nivoju, ob občinskih praznikih, raznoraznih
prireditvah v kraju in tudi širše. Že tretje leto zapored so gostovale v občini Maria Saal, ki je z
Gornjim Gradom pobratena občina v Avstriji. Tudi tam predstavljajo pesmi, utrip kraja, ljudi
in kulturo. Povabilom Občine Gornji Grad se torej vedno rade odzovejo.

GRB OBČINE GORNJI GRAD
- Ludvik MIKLAVC za nesebično delovanje v PGD Bočna, v občinskem štabu Civilne
zaščite Občine Gornji Grad, pri planincih in lovcih ter za aktivno delo v kraju Bočna in
občini; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Bočna
Obrazložitev:
Ludvik Miklavc ali nam bolje poznan kot Luc se je rodil 27. 2. 1962 v Kuharjevi družini v
Bočni. Ludvik je že od svoje mladosti stremel k napredku in izboljšavam. Vedno je zase
zahteval nova znanja in vsako dodeljeno delo mu je predstavljalo prav poseben izziv.
Posebna strast so mu planine. Pri planincih PD Gornji Grad je že iz šolskih dni. Kot zaveden
planinec redno opravlja dežurstva v domu na Menini planini. Udeležuje se delovnih akcij in
raznih pohodov. Poleg tega je še član planinskega društva Pošte in Telekoma Celje. Opravil
pa je tudi tečaj za vodnika in svoje planinsko znanje prav rad deli z drugimi. Da je nesebično
povezan z naravo priča tudi dejstvo, da je član zelene bratovščine, kjer že 15 let opravlja
funkcijo blagajnika, ki je zaupana le najresnejšim. Lovci so mu glede na preteklo delo izkazali
največje zaupanje in ga letos izvolili za predsednika LD Gornji Grad.
Dva mandata je bil predsednik krajevne skupnosti Bočna in svetnik občine Gornji Grad, kjer
je konstruktivno sooblikoval podobo kraja in občine kot celote. Z njegovo pomočjo se je
pripravila dokumentacija za izvedbo kanalizacije in javne razsvetljave v Bočni. Sodobno pa se
je uredila tudi mrliška vežica.
Ludvik Miklavc je tudi član občinskega štaba Civilne zaščite. Vedno pogosteje našo občino
pestijo vremenske neprilike, kjer je potrebno v najtežjih trenutkih, ki nas prizadenejo, najprej
pomisliti na težave drugih in šele nato na svoje. Nesebična pomoč drugim je del njegovega
načina življenje, zato tudi pri tem delu ni izneverjen svojemu poslanstvu in to delo opravlja z
entuziazmom.
V PGD Bočna je vstopil že kot mladenič, vendar ga je življenjska pot za nekaj časa speljala
proč od aktivnih gasilskih vrst. Nikoli pa ni gasilcev povsem zapustil. Ponovno je aktivno
vstopil v naše vrste leta 2003. Od takrat naprej pa je s svojim delom in pridobivanjem znanj,
pred nedavnim je namreč zaključil izobraževanje in postal gasilski častnik, zasedal čedalje
pomembnejše funkcije. Od gasilca, člana UO, podpoveljnika, podpredsednika do sedaj
najvišje društvene funkcije predsednika društva s katero je postal tudi član UO GZ ZSD.

Z njegovim znanjem, predanostjo in predvsem preudarnostjo je društvo v zadnjih letih
ponovno zaživelo. Opravljeno je bil veliko dela, ki je v preteklem času nekako izostalo.
Ureditev stopnišča in strehe na gasilnem domu ter ureditev strojne lope ni tako zelo vidna
očem, kot bi bil nakup nekega novega gasilskega vozila, je pa za celovito delovanje društva še
kako pomembna. Izvedel je tudi organizacijsko potrebne prijeme za sodobno delovanje
društva.

- Maks MERMAL za več kot 50-letno aktivno in plodno delo v gasilstvu; predlagatelj
Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Maks Mermal, rojen 18. 1. 1952, se je vpisal v gasilsko društvo leta 1959. Z vrstniki se je
začel učiti vse o gasilstvu. Kar se je naučil pri gasilskem domu, je s pridom uporabljal na
tekmovanjih, takratne občinske zveze Mozirje. Imel je velike organizacijske sposobnosti in
poznavanje tehnike. Bil je izvoljen v upravni odbor društva, za tem pa prevzel mesto
poveljnika in to funkcijo opravljal dvanajst let. V tem času je opravil tečaj za vodjo enote.
Pod njegovim poveljstvom se je število mladih članov močno povečalo. Organizirali so veliko
tečajev in izobraževanj, saj se je gasilska tehnika spreminjala. Opravil je tudi tečaj za
uporabnika dihalnega aparata. Od leta 1974 pa vse do nedavnega je bil v raznih organih
društva, skupaj torej 40 let. Lepo in plodno delo je za njim. Kot izkušen gasilec je bil vodja v
raznih požarih in drugih nesrečah. Njegova beseda je bila cenjena med gasilci.
Za njim je preko 50 let res plodnega dela v gasilstvu, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Poleg številnih gasilskih priznanj in odlikovanj, ki jih je prejel, ga želimo nagraditi z grbom
občine Gornji Grad.

- Franc PREK za 30-letno delo cerkvenega ključarja v župniji Gornji Grad;
predlagatelji župnik in ključarji vseh cerkva župnije Gornji Grad, Župnijski pastoralni
svet gornjegrajske župnije, Gornjegrajski cerkveni pevski zbor, Pašni skupnosti Menina
– Gospodno in Menina – Globače
Obrazložitev:
Franc Prek je skoraj nepogrešljiv sodelavec pri nedeljskih obredih in pogrebnih sprevodih v
naši župniji. Pri nedeljskih mašah je reden bralec beril. Ob pogrebih skoraj vedno vodi
pogrebni sprevod. Organizira, sodeluje in velikokrat daruje material za najnujnejša dela pri
obnovi in rednem vzdrževanju katedrale. Aktiven je tudi pri vseh večjih obnovah
podružničnih cerkev v župniji. Franc Prek vse omenjeno opravlja prostovoljno in z velikim
veseljem, za svoj porabljen čas in material pa nikoli ne pričakuje plačila.
Dolgo vrsto let deluje v upravnem odboru pašnih skupnosti Gospodno – Globače, drugi
volilni mandat pa deluje kot gospodar na planini. Je gospodar na kmetiji Mavrič, kjer imajo
lepo in urejeno kmetijo. Kmetija spada v gorsko višinsko območje z omejenimi možnostmi za
kmetovanje. Od Zavoda za gozdove Slovenije, krajevna enota Gornji Grad je bil leta 2004
izbran za najskrbnejšega lastnika gozda na gornjegrajskem območju.

PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD
- Janez TEVŽ, za dolgoletno udejstvovanje v PGD Bočna in krajevnem odboru
Združenja borcev za vrednote NOB Bočna ter za vesten in vzoren odnos do društev in
ostalih članov. Predlagatelj Odbor Krajevne skupnosti Bočna
Obrazložitev:
Jani Tevž se je vključil v gasilske vrste že kot pionir, ko se je s svojimi vrstniki udeleževal
gasilskih tekmovanj. Član gasilskega društva je od leta 1986, osnovni tečaj za gasilca pa je
opravil v letu 1988. Nato je v letih, ki so sledila, vestno obiskoval izobraževanja, tako, da je v
letu 2012 dosegel čin »gasilski častnik I. stopnje«.
V letu 2001 je začel opravljati naloge podpoveljnika in od takrat pa vse do danes opravlja
naloge v raznih organih društva. V času njegovega predsedovanja je društvo doživelo velik
razcvet. Med drugim so obnovili dotrajani vozni park, tako, da ima zdaj društvo v lasti novo
orodno vozilo in novo vozilo za moštvo. Po mandatu za predsednika je bil član upravnega
odbora, trenutno pa je član nadzornega odbora. Da je resen in predan gasilstvu pričajo tudi
udeležbe na vseh intervencijah. Za svoje delo na gasilskem področju je do zdaj prejel znački
za dolgoletno delo za 10 in 20 let in gasilsko odlikovanje III. stopnje.
Poleg članstva v gasilskem društvu je v zadnjih letih našel izziv tudi v članstvu v krajevnem
odboru Združenja borcev za vrednote NOB. Člani tega združenja skrbijo, da grozote vojnega
obdobja ne bi bile nikoli pozabljene. Tudi to članstvo dokazuje, da Janiju ni vseeno za soljudi
in za dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki. Odbor KS Bočna želi s tem priznanjem
izraziti zahvalo za njegovo dosedanje pomembno delo v kraju in tudi kot spodbudo za
prihodnje dejavnosti.

- Ivana ZAGOŽEN za udejstvovanje pri različnih društvih v Bočni, soustvarjanju
lokalnega utripa, pomoči drugim društvom, za njeno humanitarnost in čut za soljudi;
predlagatelj Odbor Krajevne skupnosti Bočna.
Obrazložitev:
Ivano Zagožen je življenjska pot v Bočno pripeljala v letu 1985. V devetdesetih letih
prejšnjega stoletja je veliko pomagala športnemu društvu Bočna in s tem začela svoje
udejstvovanje v kraju. Športnemu društvu Bočna pomaga še danes, predvsem pri sestavi
finančnih poročil za Ajpes in DURS.
Že od leta 1998 je članica Krajevne organizacije Rdečega križa Bočna, društvu je tudi
predsedovala, in sicer od leta 1999 do 2008. Takrat je skrbela za vsakoletna srečanja starejših
krajanov in vestno ter vzorno vodila krajevni odbor. Od leta 2008 je članica nadzornega
odbora Krajevne organizacije RK Bočna. Ivanina angažiranost sega tudi izven našega malega
kraja, saj je obenem članica nadzornega odbora Območnega združenja Rdečega križa Mozirje.
Je aktivna članica Prostovoljnega gasilskega društva Bočna in Kulturnega društva Bočna, od
leta 2008 pa je v obeh društvih tudi blagajničarka. Nepogrešljiva je tudi pri izvedbi gasilskih
veselic, ki jih gasilsko društvo pripravlja vsako leto, Ivana pa praviloma skrbi za pripravo
srečelova in finance.
Pri delu jo odlikuje velika mera zanesljivosti, poštenosti in marljivosti. Ogromno svojega
prostega časa in znanja vloži v nemoteno delo organizacij in društev, kjer se udejstvuje. V
sedanjem mandatu je tudi članica Odbora Krajevne skupnosti Bočna, je tvorna članica in po
navadi tudi vesten zapisnikar Odbora.

Njen čut za sočloveka nikoli ni vprašljiv, zato je pomembno omeniti tudi, da je v svojem
življenju, kri darovala kar enaindvajsetkrat, kar je še en dokaz več, kako nesebična je njena
pomoč. Vedno je pripravljena za pomoč tudi drugim društvom v občini Gornji Grad in po
celotni Zgornji Savinjski dolini.

- Petra STRMŠEK za odlično odigrane vloge, organizacijo Etno večerov in drugih
dejavnosti v Kulturnem društvu Gornji Grad ter na drugih področjih; predlagatelj
Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Petra Strmšek se je z igranjem srečala že v osnovni šoli v Gornjem Gradu. Med svojim
študijem pa je redno nastopala na odrskih deskah gornjegrajskega kulturnega doma in seveda
tudi na gostovanjih, širom po Sloveniji. V gledališki sezoni 2007-2008 je debitirala v igri
Detektiv Megla. Od takrat je, razen v sezoni 2011/12, vsako leto odigrala katero od vlog v
igrah, ki jih je na oder postavila gornjegrajska gledališka skupina. Tako je igrala v igrah
Podnajemnik, Oblast, Zadrečke zdrahe in v zadnji sezoni v komediji Sleparja v krilu.
Petra pa ni aktivna samo gledališki skupini Kulturnega društva, to je samo ena izmed njenih
prostočasnih dejavnosti. Dejavna je tudi v literarni sekciji, kot voditeljica in recitatorka
nastopa tudi na drugih prireditvah. V sezoni 2010/2011 sta s soigralcem Tomažem Čretnikom
kulturnemu društvu predstavila in nato tudi uresničila idejo o prireditvi Etno večer, ki je
postal vsakoletna, zelo dobro obiskana prireditev. Za Etno večer sta Petra in Tomaž opravila
skoraj vso organizacijsko delo, kot sovoditeljica je Petra vse te prireditve tudi vodila oz.
povezovala.
Med študijem v Ljubljani je bila Petra aktivna na različnih področjih. Kot prostovoljka je
delala v različnih humanitarnih organizacijah, ki so ji bile blizu glede na njeno izobrazbo.
Petra je namreč socialni pedagog.
V domačem kraju pa je sodelovala in tudi vodila Oratorije v Gornjem Gradu, Bočni in Novi
Štifti. Aktivna pa je tudi v drugih društvih v občini. Kljub svoji rosni mladosti pa je bila pred
nekaj leti po izboru bralcev Savinjskih novic, izbrana za Naj osebnost leta Občine Gornji
Grad.

- Tomaž ČRETNIK za odlično odigrane vloge, organizacijo Etno večerov in drugih
dejavnosti v Kulturnem društvu Gornji Grad ter na drugih področjih; predlagatelj
Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Tomaž Čretnik se je tako kot večina naših članov z igranjem srečal že v osnovni šoli.
Nastopal je v raznih kratkih skečih. Na odrske deske gornjegrajskega gledališča je prvič stopil
v sezoni 2007/2008. Zaigral je v igri Detektiv Megla, nato pa je vsa leta sodeloval v vseh
uprizoritvah gledališke skupine. Nastopal je v igrah Podnajemnik, Oblast, Ne slišim te, če teče
voda, Zadrečke zdrahe in Sleparja v krilu, kjer je odigral vodilno vlogo.
V sezoni 2010/2011 sta s Petro Strmšek predstavila idejo o organizaciji Etno večera. To idejo
sta tudi izpeljala, prvi Etno večer je bil leta 2011. V letu 2014 je za nami že tretja tovrstna
prireditev, ki je zelo odmevna in dobro obiskana. V prvem in drugem Etno večeru je bil
Tomaž tudi v voditeljskem paru z Petro Strmšek, prireditev sta ne le organizirala, sta jo tudi
povezovala. Večina bremen organizacije (dogovori z nastopajočimi skupinami, iskanje

sponzorjev in ostale organizacijske obveznosti) za izvedbo tako zahtevne prireditve, so bila na
plečih Tomaža in Petre.
Kot povezovalec programa in bralec literarnih del pa je nastopal tudi na drugih prireditvah.
Tomaž je tudi član literarne sekcije pri KD Gornji Grad, opravlja pa še celo vrsto nalog, ki so
potrebne za dobro in uspešno delovanje društva.
Prav tako pa je dejaven pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti, kjer je bil član in od leta
2013 tudi podpredsednik mozirske območne izpostave JSKD. Tomaž je dejaven tudi v
Krajevni skupnosti Bočna.

- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOČNA za aktivnosti reševanja, zaščite
in skrbi za varnost v kraju, za vzorno gospodarjenje in urejanje gasilskega doma,
pomoč krajanom in drugim društvom; predlagatelj; Odbor Krajevne skupnosti Bočna.
Obrazložitev:
PGD Bočna dokazuje, da se da z dobro voljo, složnostjo in racionalnostjo opraviti veliko dela.
Dobro organizirano društvo z zelo številnim članstvom skrbi, da je celoten kraj in občina
varnejša, saj so društvo, ki je vedno na voljo in v pripravljenosti, da priskočijo na pomoč, pa
naj gre za požar, poplave, druge naravne nesreče, ali pa tudi ostale nesreče, ki se dogajajo.
Brez razmišljanja tvegajo svoja življenja za tuja življenja in lastnino in so vzor sodelovanja in
skrbi za drug drugega.
Po načelu dobrega gospodarja že vsa leta delovanja zgledno skrbijo za svojo lastnino. V
preteklem obdobju so bili še posebej učinkoviti, saj so obnovili streho in nadstrešek na
gasilskem domu, katerega lastniki so postali. V celoti so obnovili skoraj dotrajano strojno
lopo, katere lastniki so postali pred nekaj leti, tako, da bo zdaj lahko služila svojemu namenu.
Redno delujejo na področju zaščite in reševanja svojih krajanov, kakor tudi na področju
celotne občine in širše.
Kljub tempu današnjega časa se člani društva vedno odzovejo klicu na pomoč. Redno
sodelujejo tudi z ostalimi društvi v kraju. Brez njihove pomoči si ne moremo predstavljati
nobene prireditve v kraju, saj zgledno skrbijo za urejanje prometa in priskočijo na pomoč
povsod, kjer jih potrebujemo. Gasilska veselica, ki jo pripravijo vsako leto pa dokazuje, da se
s skupnimi močmi lahko pripravi tudi dobrodošla popestritev in sprostitev za krajane in ostale
obiskovalce. S tem priznanjem želimo društvu izraziti zahvalo za trud, tveganje, reševanje in
njihov doprinos k urejenemu izgledu našega kraja.

- ŠPORTNO DRUŠTVO BOČNA za 30 let delovanja, organizacije in izvedbe športnih
prireditev, povezovanje krajanov, vzorno gospodarjenje s športno infrastrukturo in
sodelovanje z drugimi društvi; predlagatelj Odbor Krajevne skupnosti Bočna.
Obrazložitev:
V majhnem kraju kot je Bočna, športni duh živi že od samega začetka kraja. Športno društvo
Bočna je bilo ustanovljeno leta 1983, čeprav je delovalo že veliko prej. V več kot 30-letnem
obstoju je redno delovalo in se udejstvovalo z različnimi športnimi in drugimi družabnimi
dogodki. Ob velikem prizadevanju in požrtvovalnosti tako članov Športnega društva Bočna,
kot ostalih krajanov, je bilo leta 1986 zgrajeno športno igrišče, za katerega člani lepo in
vzorno skrbijo vsa leta do zdaj.

V letu 2008 je bilo izvoljeno novo vodstvo društva, ki je pomenilo preporod samega društva
in aktivnosti, ki so se začele pripravljati. Novo, mlado vodstvo je ob podpori aktivnega in
zvestega članstva začelo aktivneje pripravljati že utečene športne prireditve, zagnano pa
uvajalo tudi nove dogodke, tako športne kot tudi družabne. V jesenskem delu leta organizirajo
ligo v malem nogometu, enkrat letno tudi odprti turnir in turnir malega nogometa med zaselki
Krajevne skupnosti Bočna, ki je izrazito povezovalne narave in vedno zelo dobro obiskan.
V poletnem času se ob petkih redno odvija tekmovanje ''trojke'' v košarki – tri na tri. Enkrat
letno organizirajo in gostijo Zadrečki turnir v košarki, vsako drugo leto pa tudi 12-urni
košarkarski maraton med Bočno in Gornjim Gradom. V juniju pripravijo kolesarski Trim
maraton za staro in mlado, ki prav tako združi veliko športnih in ostalih navdušencev. S
kolesarskim maratonom se Športno društvo Bočna pridruži praznovanju občinskega praznika
Občine Gornji Grad in s tem soustvarjajo počastitev občinskega praznika.
Enkrat ali dvakrat letno organizirajo pohod v hribe ali gore, v zimskem času pa so tudi
organizatorji tekmovanja v pikadu in karaok. Poleg vseh organizacijskih in izvedbenih
dogodkih v kraju, pa se njihovi člani redno in uspešno udeležujejo tudi tekmovanj in športnih
prireditev po celotni Zgornji Savinjski dolini in tudi širše. Poleg uspešnih nastopov v več
športih s tem tudi predstavljajo kraj in občino in pripomorejo k prepoznavnosti društva in
kraja.
Športno društvo Bočna lepo in vzorno skrbi za športno igrišče in okolico. Skrbijo za red,
vzdrževanje in obnovo, sami so poskrbeli za obnovo mrež, razsvetljave in ureditev nadstreška
na objektu ob športnem igrišču, sproti pa tudi sanirajo zemljišče ob vodnih in drugih ujmah.
Športno društvo Bočna si zasluži vse pohvale za vestnost, zgled in vzor za skrb za bočko
športno infrastrukturo. Trudijo se, da je igrišče dostopno in prijazno vsem krajanom, od vrtca,
osnovnošolcev, preko najstnikov, pa vse do upokojencev, ki igrišče uporabljajo za razna
družabna srečanja in druženja.
Člani društva so vedno na voljo in pomoč pri izvedbi prireditev, ki se na igrišču dogajajo,
igrišče pa športno odstopijo za vse vrste prireditev, ki jih ostala društva ali zaključene skupine
želijo izvesti.

KOCBEKOVO PRIZNANJE
-

Iza TERBOVŠEK
Anja SMREČNIK
Hana POIŠKRUH

Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenke osnovne šole za doseganje najboljšega učnega uspeha
v vseh letih šole.

