DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2018
 ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Jožef BOŽIČ za življenjsko delo, ki ima izjemen doprinos k ohranjanju kulturne dediščine
Zgornje Savinjske in Zadrečke doline; predlagatelj Zasebni zavod Stanislava
Obrazložitev:
Mihčev Jože s svojimi edinstvenimi lesenimi maketami že dolga leta ohranja spomin na hiše v
Gornjem Gradu z okolico in na vrhove bližnjih hribov. Pogled na njegove makete nas popelje v
sredino prejšnjega stoletja, saj jih ohranja prav takšne, kot so bile nekoč. Naši predniki so bili
odlični arhitekti. Hiše so znali prilagajati okolju, vremenskim pojavom in uporabnosti. Jože zna
prav te posebnosti dobro poudariti. Njegove hiške so izdelane tako, da je mogoč vpogled v
njihovo notranjost. Izjemno prikazuje tudi dvorišča hiš, z vsemi potrebnimi orodji za delo.
Koliko ur, mesecev in let je bilo potrebnih za to, da je Jože ustvaril to nepopisno etnološko in
arhitekturno bogastvo, je težko povedati. Zagotovo pa je bilo potrebno ogromno potrpljenja,
ljubezni in zanimanja za iskanje slikovnega in drugega gradiva, kot tudi za samo izdelavo hišk.
Ljubezen do Gornjega Grada in njegovih krajanov je Jože izkazoval že v mladosti, ko se je v
nekdanjem Sokolskem domu, kasneje Partizanu, posvečal mladim in vodil smučarsko šolo. Kot
orodjar je bil vrsto let aktiven pri gasilcih. 8 let je vodil Društvo upokojencev Gornji Grad, za
katerega je izdelal Upokojensko kroniko. Veliko se je ukvarjal tudi s fotografiranjem krajev in
hiš ter izdelal razglednice, s katerimi je želel ohraniti spomin nanje. Svoja dela je razstavljal po
Sloveniji, Avstriji in Italiji. 7 let ima stalno razstavo v Nazarjah, njegova dela pa so na ogled tudi
v Zavodu Stanislava, v Gornjem Gradu. Jože je s svojim delom pustil neizbrisen pečat v vseh
okoliških krajih in popeljal ime Gornjega Grada daleč izven meja kraja, celo v Kanado.
2. Branko STENŠAK za dolgoletno, aktivno, požrtvovalno in vestno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Nova Štifta; predlagatelja Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta in
Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev
Branko Stenšak se je rodil 28. januarja 1969 v Ljubljani. Njegovo ime je v gasilskih vrstah v Novi
Štifti zabeleženo že od leta 1982. Od takrat naprej aktivno sodeluje na področju zaščite in
reševanja. Ker je gasilec z dušo in srcem, se je takoj začel udeleževati raznih tekmovanj in
izobraževanj, na katerih se je začel hitro učiti tehnik, pomembnih za posredovanje na
intervencijah. Kmalu je postal tudi občinski poveljnik občine Gornji Grad. Leta 2003 je prevzel
predsedniško funkcijo v domačem društvu, ki je bilo takrat v nezavidljivem položaju in jo vestno
opravljal 15 let. Ker je ob prevzemu funkcije videl, da društvo rabi konkretne spremembe, je
skupaj z upravnim odborom in poveljstvom začel spremembe hitro izvajati. V času njegovega
predsedovanja so v društvu zamenjali zastarel kombi, kupili novo gasilsko opremo, prekrili
streho gasilskega doma in obnovili fasado. Pred asfaltiranjem in ureditvijo okolice gasilskega
doma, so tudi pravnomočno uredili dokumentacijo za zemljišče, na katerem stoji gasilski dom.
Pri gasilskem domu so dozidali garažo in uredili tudi njegovo notranjost. Pred enim letom je
društvo dobilo še novo vozilo za prevoz moštva, za kar mu gasilsko društvo ravno tako pripisuje
veliko zaslugo.

 GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Elizabeta ROČNIK za dolgoletno in aktivno delo na področju ljubiteljske kulture, s katerim
ohranja bogato izročilo prednikov in je vzgled mlajšim generacijam; predlagatelj Kulturno
društvo Bočna
Obrazložitev
Betka Ročnik je kulturnica, ki se zaveda, da z ljubiteljsko kulturo ohranjamo povezovanje med
ljudmi v kraju in da bogato izročilo prednikov, s svojim vzgledom, posredujemo potomcem.
Betka je že v rani mladosti začela prepevati v šolskih zborih. Ko se je poročila, je kljub službi v
gostinstvu in mladi družini ter delu na kmetiji, še našla čas in se vključila v ženski pevski zbor
Bočna. Ker je velika ljubiteljica ljudskega izročila, sta oba z možen pred petimi leti začela
aktivno sodelovati v folklorni skupini Bočna, takrat na novo ustanovljeni sekciji Kulturnega
društva Bočna. Hkrati s svojim petjem bogati cerkveni zbor, v katerem prepeva že 35 let. Leta
1999 je bila med ustanoviteljicami skupine ljudskih pevk Pušeljc, obenem je Betka tudi pevka
in predsednica Kulturnega društva Pušeljc. Ljudske pevke Pušeljc, ki bodo letos zabeležile tisoči
nastop, ljudsko petje delijo po vsej Sloveniji in lahko se pohvalijo, da so s svojim prepevanjem
gostovale v šestih državah Evrope. Na letošnji medobčinski slavnostni akademiji, ob kulturnem
prazniku, s podelitvijo priznanj za leto 2017 ustvarjalcem in poustvarjalcem na kulturnem
področju, 7. februarja 2018 v Nazarjah, je prejela priznanje sveta območne izpostave. Kultura
in pomoč ljudem v stiski kjerkoli na njeni življenjski poti so njej samoumevni in pravi način
življenja, sožitja in ljubezni na celem svetu.
2. Drago FALE za dolgoletno in aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad,
s katerim je pustil neizbrisen pečat na področju gasilstva v občini; predlagatelj Prostovoljno
gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev
Drago Fale je v gasilske mladinske vrste vstopil leta 1968 in se od takrat dalje začel gasilsko
udejstvovati. Leta 1986 je opravil tečaj za operativnega gasilca. Svoje delo je nadaljeval in leta
1988 uspešno zaključil tečaj za sodnika. Leta 1993 je opravil tečaj za poveljnika gasilskega
društva in dve leti kasneje zasedel mesto podpoveljnika PGD Gornji Grad, ki ga je opravljal 8
let, nato pa leta 2003 zasedel mesto poveljnika. V tem času se je še vedno veliko izobraževal in
opravil tečaj za gasilskega častnika ter izobraževanje za delo s helikopterji. Leta 2009 je v
društvu prevzel predsedniško funkcijo in jo opravljal kar 9 let. Vsa leta je bil aktiven tudi na
področju operative in se udeleževal intervencij ter delovnih akcij v društvu in kraju. Za njim je
že skoraj 50 let aktivnega dela v društvu, predvsem zadnja leta, ko je kot predsednik velikokrat
sam poskrbel za vse kar je bilo potrebno, da je društvo delovalo, kot se od gasilskega društva
pričakuje. Kljub delu v poveljstvu, je vestno pomagal pri operativi in pri mentorstvu mladini,
članom in veteranom. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen s prejemom gasilskih priznanj in
odlikovanj, s tem priznanjem pa se mu za vso njegovo delo zahvaljuje tudi PGD Gornji Grad.
3. Marko FEDRAN za izjemen doprinos in dolgoletno požrtvovalno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev
Marko Fedran je v gasilske vrste stopil kot pionir, ki je aktivno sodeloval na tekmovanjih. Takoj
ko je bilo mogoče, je opravil tečaj za operativnega gasilca in še pred dopolnjenim 18. letom
postal izurjen za gašenje in opravljanje vseh operativnih funkcij. Zaradi velikega zanimanja za
gasilstvo, je nadaljeval z izobraževanji in opravil kar nekaj dodatnih tečajev za obvladovanje
različnih situacij, med drugim leta 2006 tečaj za nižje gasilskega častnika. Zaradi izjemne
ljubezni do gasilstva je Marko tudi svojo poklicno pot posvetil gasilstvu. Uspešno je zaključil

šolo za poklicne gasilce in postal poklicni gasilec. Zaposlil se je v poklicni gasilski enoti Celje.
Vsa znanja, pridobljena v službi in na dodatnih izobraževanjih, je vestno prenašal na operativno
enoto in jo 5 let vzorno vodil. Znal je mirno in preudarno izpeljati vsa posredovanja tudi v
primerih večjih naravnih nesreč. PDG Gornji Grad se mu zahvaljuje za njegovo delo in si želi
sodelovanja z njim tudi v bodoče.
 PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD:
1. Erika VERŠNIK za aktivno delovanje v krajevnih društvih in organizacijah, s katerim je
veliko pripomogla k dvigu prepoznavnosti Nove Štifte; predlagatelja Prostovoljno gasilsko
društvo Nova Štifta in Rdeči križ Nova Štifta
Obrazložitev:
Erika Veršnik je v Novi Štifti najbolje poznana po Izletniški kmetiji Toman, ki jo vrsto let uspešno
vodi. Poleg ukvarjanja s turizmom in dela na kmetiji, je Erika aktivna na ostalih področjih v
kraju. Več kot 10 let je članica aktivnega odbora Rdečega križa Nova Štifta, ki skrbi za hitro
pomoč krajanom ob naravnih in drugih nesrečah ter ob različnih osebnih in družinskih stiskah,
kjer sodeluje pri razdeljevanju hrane pomoči potrebnim. Dobro se znajde tudi v gasilskih vodah,
saj že vrsto let pomaga gasilcem pri raznih postrežbah, pospravljanju in urejanju gasilskega
doma ter okolice. Več let je bila tudi članica upravnega odbora PGD Nova Štifta. Po vsem tem
je aktivna še v aktivu kmečkih žena. Njena dejanja so pomembno pripomogla k prepoznavnosti
Nove Štifte.
2. Majda STENŠAK za dolgoletno, aktivno in požrtvovalno delovanje v Prostovoljnem
gasilskem društvu Nova Štifta in organizaciji Rdečega križa Nova Štifta; predlagatelja
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta in Rdeči križ Nova Štifta
Obrazložitev:
Majda Stenšak je postala aktivna v kraju takoj po preselitvi iz Ljubnega ob Savinji. V
Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Štifta deluje že preko 20 let, kjer pomaga gasilcem pri
raznih postrežbah, pospravljanju in urejanju gasilskega doma ter okolice. V gasilski dom je
prišla tudi takrat, ko ostali zaradi obveznosti niso utegnili priti in kaj postoriti. Majda aktivno
sodeluje pri različnih prireditvah v kraju, kot so gasilske veselice in občni zbori, na katerih skrbi,
da ljudje niso lačni. Že nekaj let je aktivna tudi pri Rdečem križu Nova Štifta. S svojim delom je
vsa ta leta veliko doprinesla kraju in njegovemu prepoznanju.
3. Franc UGOVŠEK za dolgoletno, aktivno in vsestransko delovanje v številnih društvih in
organizacijah v občini Gornji Grad; predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Nova
Štifta
Obrazložitev:
Franci Ugovšek je vsestransko vpet v različne aktivnosti na območju celotne občine. V okviru
turističnega društva že leta sodeluje pri izvedbi tradicionalnega Čebelarskega praznika in Trot
žura, zadnjih pet let celo kot glavni koordinator projekta. Sam priznava, da je organizacija
dvodnevne prireditve precejšen zalogaj, vendar mu predstavlja svojevrstno zadovoljstvo.
Aktiven je tudi v ostalih društvih. Pred skoraj desetimi leti se je pridružil Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Gornji Grad, kjer je bil aktiven vse do leta 2016, nato pa je pristopil k
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Nova Štifta, kjer mu je bila v letošnjem letu zaupana
funkcija blagajnika društva. Vseskozi je aktivno sodeloval pri organizaciji vaj, tekmovanj,
gasilskih veselic in vsega ostalega kar spada k delovanju društva. Od leta 2016 dalje je, kot
predsednik Kulturnega društva Lojze Savinšek Nova Štifta, v društvo vpeljal številne nove
projekte, kot so letni kino, prenos športnih dogodkov v dvorani in stand-up večeri.

4. Romana TESOVNIK za aktivno udejstvovanje v Kulturnem društvu Gornji Grad;
predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Za Romano Tesovnik bi lahko rekli, da ima kulturo in gledališče že prirojeno, saj izhaja iz
družine, v kateri je bilo igralstvo doma že pred njenim rojstvom. Sama se je s kulturo srečala v
osnovni šoli kot recitatorka in igralka v šolski otroški gledališki skupini. Svoje veselje do
gledališča je že v mladih letih prenesla na gornjegrajski oder. V sezoni 2012 je odigrala svojo
krstno vlogo Urške v Zadrečkih zdrahah, v naslednji sezoni pa je v predstavi Sleparja v krilu
odigrala nepozabno vlogo Audrey, vlogo katero je v večini odigrala na kotalkah. V naslednjih
sezonah gledališkega ustvarjanja je bila kot študentka razpeta med Ljubljano in našo dolino,
vseeno pa je aktivno sodelovala pri vseh nadaljnjih predstavah kot asistentka režije in
dramaturginja. S smislom za igro, ostrim očesom in idejami, si je v gledališki skupini pridobila
veliko zaupanja in pripomogla k uspehom gornjegrajskega ansambla. Že nekaj sezon Romana
skrbi za karakterizacijo likov in s tem pomaga igralcem pri začetkih postavitve predstav. V
društvu sodeluje pri bralnih uprizoritvah, sodelovala je pri literarnih večerih, pomaga pa tudi
pri izvedbi Etno večerov. Romana sodeluje tudi pri impro predstavah v Ljubljani, za kar je
opravila tečaj improvizacije, poleg vsega tega pa je še aktivna plesalka swinga. Romana je
zanesljiv človek, ki z natančnostjo in resnim pristopom pomaga sooblikovati kulturo, pa naj gre
za gledališče, besedo ali ples.
5. Irena JERAJ za večletno aktivno udejstvovanje v Kulturnem društvu Gornji Grad;
predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Irena Jeraj je že od začetkov udejstvovanja na kulturnem področju svoje mesto našla v
Kulturnem društvu Gornji Grad. Je ena izmed članic ekipe mladega, nadarjenega in zelo
aktivnega rodu gornjegrajskih gledališčnikov. Z gledališko igro se je prvič srečala kot šepetalka
v igri »Sleparja v krilu«. Že isto leto se je dodobra vključila v delovanje društva, vedno
pripravljena za pomoč, organizacijo in pripravo na gledališko predstavo. Njena prva vloga je bila
v predstavi »Mama je umrla dvakrat« v režiji Anice Stakne. Odigrala je nepozabno vlogo mame,
ki polovico predstave odigra kar v krsti. Takoj je gledališče postalo njena ljubezen in priljubljen
izkoristek prostega časa. Svoj velik potencial je kalila tudi v naslednjih predstavah društva. V igri
»Mož, ki si ne upa« je odigrala bivšo ženo, znotraj iste predstave pa je zaradi manjše vloge
opravljala še delo šepetalke. V lanski sezoni se je ponovno udejstvovala kot šepetalka, letos pa
je navdušila v glavni ženski vlogi gospe Moore v predstavi »Diagnoza: Fotr!«. Irena spada med
stalne in zanesljive članice gornjegrajske igralske skupine. Dejavna je praktično na vseh
področjih dela v društvu. Vedno je pripravljena za pomoč pri postavitvah scene, skrb za
urejenost dvorane in zaodrja ji je zlezla pod kožo, v njeni domeni pa je tudi maska. Vsa leta
njenega delovanja v Gornjem Gradu je zanesljiva partnerka pri Etno večerih, nemalokrat
sodeluje pri organizaciji ostalih prireditev in nenazadnje tudi pri plakatiranju. Sodelovala je pri
bralnih uprizoritvah in prireditvah ob občinskem prazniku. Irena je človek, ki s svojim talentom,
delom, trudom in pozitivno energijo prispeva k uspešnemu delu kulturnega društva, za kar se ji
društvo zahvaljuje.
6. Ženski pevski zbor Bočna za 70-letnico delovanja; predlagatelj Kulturno društvo Bočna
Obrazložitev:
Ženski pevski zbor Bočna deluje že od leta 1945, z nekaj kratkimi prekinitvami. Lansko leto so
zabeležile 70 let delovanja in v ta namen priredile samostojni koncert, na katerem so bile
prisotne tudi prve pevke in pobudnice ustanovitve ženskega pevskega zbora. Zasluge za

oblikovanje in ohranitev ženskega pevskega zbora gredo takratnemu pevovodji Janezu Ročniku.
Med pevkami pa še zmeraj lep spomin na žal preminulega Jožeta Venišnika, ki je zbor prevzel
leta 1980. Besede »moje deklite«, kot je ljubkovalno klical ženski pevski zbor v vseh njegovih 22
letih delovanja kot zborovodja, še sedaj odmevajo med pogovorom, ko se dekleta spomnijo
nanj. Od leta 2002 je vodenje zbora prevzel Jože Pustoslemšek. Pod njegovo taktirko vaje ob
torkih zvečer velikokrat čisto prehitro minejo. Zbor trenutno šteje 15 pevk, ki prihajajo iz celotne
občine Gornji Grad in tudi izven nje. Ženski pevski zbor se redno udeležuje Revije odraslih
pevskih zborov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave
Mozirje. Sodelujejo na vseh domačih prireditvah in se z veseljem odzovejo na vsako povabilo.
Njihov repertoar pesmi je pester. Prepevajo namreč od ljudskih, umetnih do zabavnih pesmi.
Ob njihovem jubileju so prejele tudi jubilejno priznanje Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Območne izpostave Mozirje.
7. Ansambel Mika Nas za uspešno delo na glasbenem področju ter aktivno in predano
sodelovanje na različnih dobrodelnih prireditvah v občini in izven nje; predlagatelj Krajevni
odbor Krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev
Ansambel Mika Nas sestavljajo trije mladi glasbeniki sorojenci Mitja, Katja in Nastja, ki se z
glasbo ukvarjajo od malih nog. Vsi igrajo vsaj po en inštrument in vsi tudi pojejo. Čeprav so
relativno mlad ansambel, v tej zasedbi namreč nastopajo pet let, so nastopili že v mnogih
oddajah, tako radijskih kot televizijskih ter na številnih koncertih, prireditvah, sejmih, porokah,
rojstnih dnevih in drugih dogodkih. Prva njihova odmevnejša uvrstitev je bila 2. mesto v
televizijski oddaji Raketa pod kozolcem leta 2013, večjo prepoznavnost pa so vsekakor dosegli
dve leti kasneje, z uvrstitvijo v polfinale oddaje Slovenija ima talent. Istega leta so sodelovali
tudi v prispevku oddaje Preverjeno, ki so ga posneli v domačem kraju. Njihove popolne izvedbe,
večinoma narodno-zabavnih skladb s pridihom najstniške razigranosti, so odličen recept, da jih
znani glasbeni ustvarjalci vabijo na svoje nastope kot goste ali predskupino. Vedno in povsod
pa ponosno povedo od kod prihajajo.
8. Folklorna skupina Bočna za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne
dejavnosti; predlagatelj Kulturno društvo Bočna
Obrazložitev
Folklorna skupina Bočna deluje pod okriljem Kulturnega društva Bočna. V skupini je šest plesnih
parov in trije godci, ki so medgeneracijsko dobro zastopani. Skupino namreč sestavljajo različne
starostne skupine, od dijakov in študentov, do poskočnih upokojencev. Njihova umetniška
vodja je Simona Drolc. Folklorna skupina deluje že šesto leto. Vsako leto osvojijo vsaj en nov
avtorski splet plesov. Osredotočeni so na ohranjanje ustnega in pisnega izročila Zgornje
Savinjske doline. V bodoče bodo v program dodali plese zahodne štajerske in kamniškega
območja, kamor mejijo tudi zgodbe in anekdote iz preteklosti v prepletu Štajercev in Kranjcev.
Plesalci nastopajo v folklornih kostumih, ki ponazarjajo oblačenje v njihovem okolišu konec 19.
stoletja in so njihova osebna rast. Na sezono imajo po potrebi 20 do 30 vaj, na vseh vajah in
nastopih mora biti stoodstotna prisotnost, drugače delo ne gre. Vsako leto sami organizirajo
svojo prireditev Bočna pleše, v letošnjem letu že petič. V letih njihovega delovanja so zabeležili
kar nekaj nastopov v domači dvorani ter širom po Sloveniji, Avstriji in Makedoniji. Vsako leto se
udeležijo Območnega srečanja folklornih skupin Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, kjer so tudi dobro ocenjeni. V novembru 2017 so zabeležili pet let delovanja. Od tej
priložnosti je bila podelitev Marovtovih značk, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno
udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti. Devet članov je prejelo bronasto
Marovtovo značko za pet let delovanja in ena članica srebrno značko za deset let delovanja. Na
letošnji medobčinski slavnostni akademiji ob kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj za leto

2017 ustvarjalcem in poustvarjalcem na kulturnem področju, 7. februarja 2018 v Nazarjah, je
Folklorna skupina Bočna prejela Jubilejno priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Mozirje.

 ŽUPANOVO PRIZNANJE
1. David MIKEK za izjemne študijske uspehe in dosežen odličen uspeh na poklicni maturi v
izobraževalnem programu tehnik računalništva; predlagatelj Silva Mikek
Obrazložitev
David Mikek je v šolskem letu 2016/2017 končal srednjo računalniško šolo na Elektro in
računalniški šoli v Velenju. Na poklicni maturi je dosegel odličen uspeh in postal zlati maturant.
Za uspeh pri angleškem jeziku na maturi je od državnega izpitnega centra prejel certifikat o
znanju tujega jezika na skupni evropski ravni B1. Poleg izjemnega uspeha ob zaključku študija,
je bil prejemnik številnih priznanj že med samim izobraževanjem, med njimi najbolj izstopata
zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz matematike v šolskem letu 2016/2017 in
priznanje mladih raziskovalcev za nalogo »Ustvarjanje in 3D vizualizacije fraktalov z
blenderjem«, ki ga je ravno tako prejel v istem šolskem letu.
2. Kana VINCEK za izjemne študijske uspehe in dosežen odličen uspeh na poklicni maturi v
izobraževalnem programu predšolske vzgoje; predlagatelj Marija Vincek
Obrazložitev
Kana Vincek je v šolskem letu 2016/2017 zaključila srednješolski program na Gimnaziji in
srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku, v izobraževalnem programu predšolska vzgoja in
pridobila naziv vzgojiteljica predšolskih otrok. Vsa leta srednjega strokovnega izobraževanja je
posamezen letnik končala z odličnim uspehom. V zadnjem letniku je bila njena povprečna
ocena 4,92. Vsako leto je prejela številna priznanja in pohvale. Odličen uspeh je dosegla tudi
na maturi in postala zlata maturantka. Za opravljeno maturo iz angleškega jezika je od
državnega izpitnega centra prejela certifikat o znanju tujega jezika na skupni evropski ravni B2.
Kana je sedaj študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je vpisana v dvopredmetni študij
slovenščine in angleščine, ki ga uspešno upravlja.
3. Katja STRADOVNIK za prizadevno delo na študijskem področju in zagovor magistrskega
dela z odliko; predlagatelj župan Stanko Ogradi
Obrazložitev
Katja Stradovnik je v februarju 2018 z odlično oceno zagovarjala magistrsko delo na Fakulteti
za upravo v Ljubljani, na magistrskem študijskem programu Uprava 2. stopnja. V magistrskem
delu z naslovom: »Vpliv makiavelističnih načel vodenja na čustveno izgorelost zaposlenih« je
proučevala vpliv negativnega (makiavelističnega) vodenja na čustveno izgorevanje zaposlenih
v slovenski lokalni samoupravi. Rezultati raziskave so pomemben doprinos k stroki, saj je
strokovna literatura s področja negativnih posledic vodenja na zaposlene, tako v slovenskem
kot v tujem prostoru, slabše pokrita. Magistrsko delo je v mesecu februarju 2018 predstavila
na raziskovalnem forumu Fakultete za upravo, v poletnih mesecih pa pripravlja izdajo lastnega
strokovnega članka z obravnavano tematiko za širšo javnost. Poleg vestnosti in marljivost na
študijskem področju, je vrsto let aktivna v različnih društvih v občini in izven nje. Njena
nesebična pomoč drugim, za kar je bila v času šolanja večkrat pohvaljena, jo spremlja tudi pri
njenem delu. Za priznanje je predlagana zaradi izjemne prizadevnosti in osebnega uspeha na
študijskem področju.

 KOCBEKOVA PRIZNANJA:
1. Majča GRUDNIK - za učno najbolj uspešno učenko vseh 9 let
2. Sara OSOVNIK - za učno najbolj uspešno učenko vseh 9 let

