DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2016
ČASTNI OBČAN OBČINE GORNJI GRAD
1. Jožef REMŠAK za dolgoletno vsestransko delo na področju širjenja in ustvarjenja kulturne
dejavnosti ter za delo v raznih društvih in ostalih dejavnostih; predlagatelj Stanko Ogradi, župan
Občine Gornji Grad
Obrazložitev:
Jože Remšak – Zotler se je rodil 8. februarja 1950 v delavski družini v času, ko ni bilo vsega na pretek,
toda življenje je kljub temu imelo svoj čar in smisel. Družine so svoj prosti čas toliko bolj posvečale
društvenemu življenju, enako je bilo pri Zotlerjevih, kjer je celotna družina delovala v dobro gasilstvu,
kulturi in drugim prostovoljnim dejavnostim.
Jože je vrednote, ki so mu bile položene v zibelko, uspešno nadgrajeval. V kulturnem delovanju je
vseskozi zvest odrskim deskam. Na odru nastopa tako že preko 50 let in je upodobil paleto nepozabnih
likov. V mnogih igrah je igral glavne vloge, prav vsako vlogo pa je naštudiral do potankosti in se z
nepozabnim igralskim opusom zapisal v spomin gledalcev. Poleg igranja na odru je Jože nepogrešljiv
tudi v drugih dejavnostih kulturnega društva. Postavitev in izdelava scene na odru, je pri vseh igrah v
veliki meri njegovo delo, prav tako pa priskoči na pomoč pri vzdrževalnih delih v kulturnem domu.
Jože že vrsto let prepeva v domačem pevskem zboru, s svojimi ganljivimi govori pa že več kot 40 let
skrbi, da so trenutki ob zadnjem slovesu naših sokrajanov spoštljivi in čuteči.
Njegova dejavnost ni samo kulturno udejstvovanje. V sebi je vedno čutil potrebo pomagati bližnjim.
Neizbrisen pečat je s svojim več kot 50 letnim delom pustil tudi na gasilskem področju. Sodeloval je
tako na operativnem kot tudi na organizacijskem področju gasilskega delovanja, nekaj let pa bil tudi
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad. V Planinskem društvu je dolga leta opravljal
funkcijo gospodarja, aktivno pa se v planinsko dogajanje v kraju vključuje še dandanes.
Za svoje prostovoljno delo na različnih področjih je Jože dobil številna priznanja. Za svoje delovanje na
kulturnem področju je leta 1983 prejel priznanje Zavoda za kulturo Mozirje. Prejel je priznanje Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti - Linhartovo značko. Za vlogo Švejka je leta 1998 prav tako od Javnega
sklada RS za kulturno dejavnost, prejel visoko Linhartovo priznanje. Leta 2000 je družina Remšak
prejela Grb občine Gornji Grad za dejavnost na kulturnem področju. Poleg priznanj s področja kulture
je za delo pri gasilcih, poleg več društvenih priznanj, prejel tudi republiško odlikovanje druge stopnje,
za delo v Planinskem društvu pa Zlati častni znak PZS. Leta 2011 je za dolgoletno delo in zasluge na
področju kulture, planinstva in gasilstva prejel Zlati Grb Občine Gornji Grad, letos pa je za življenjsko
delo na kulturnem področju prejel Priznanje Sveta območne izpostave JSKD Mozirje.
Jože Remšak – Zotler je s svojim delovanjem na različnih področjih izjemno prispeval k ugledu,
uveljavljanju in razvoju Občine Gornji Grad. Z nazivom »Častni občan Občine Gornji Grad« se mu v
lokalni skupnosti želimo zahvaliti za vse doslej opravljeno delo, ki je neprecenljivo. Ob tej priložnosti
mu želimo trdnega zdravja, da bo lahko svoje poslanstvo tako uspešno opravljal še vrsto let.
ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Rafael KERZNAR za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v Planinskem društvu Gornji Grad in
ostalih organizacijah v Občini Gornji Grad; predlagatelja Planinsko društvo Gornji Grad in Krajevni
odbor krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev:
Rafael Krznar je dolgoletni član Planinskega društva Gornji Grad in je aktiven na vseh področjih
društvenega delovanja. Več kot 10 let je član UO društva, je dolgoletni načelnik veteranskega odseka,
en mandat pa je opravljal tudi funkcijo podpredsednika društva. Aktivno sodeluje na skoraj vseh

društvenih akcijah in planinskih izletih, pri delovnih akcijah pa priskoči na pomoč tudi s svojo
mehanizacijo. Za svoje delo na področju planinstva je doslej prejel Bronasti in Srebrni častni znak PZS.
S svojo prizadevnostjo in marljivostjo je zgled preostalim članom društva, podeljeno priznanje pa je
skromna zahvala za vse njegovo doslej opravljeno delo v planinskem društvu, kot tudi v drugih
organizacijah v občini. Neizbrisno sled je namreč s svojim dolgoletnim in požrtvovalnim delovanjem
pustil tudi v Gasilskem društvu Nova Štifta, Krajevni skupnosti Nova Štifta in Občinskem svetu Občine
Gornji Grad.
2. Stjepan PAVIĆ za marljivo in vestno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad;
predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Stjepan Pavić se je včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad leta 1960. Kmalu po vključitvi v
društvo se je začel izobraževati in prišel do čina Gasilec II. stopnje. Z aktivnim in prizadevnim delom si
je pridobil zaupanje članov, ki so ga predlagali za predsednika Gasilskega društva Gornji Grad, ki ga je
opravljal en mandat. To delo je vestno in uspešno opravljal, za kar je dobil številna gasilska odlikovanja
in priznanja, vključno z odlikovanjem za dolgoletno delo – značko za 50 let. Dolga leta je bil član
upravnega odbora društva in član disciplinske komisije. Kot veteran se je nedolgo tega udeleževal
tekmovanj v okviru Gasilske zveze, kakor tudi tekmovanj s staro gasilsko brizgalno. Za njegovo marljivo
in vestno delo so mu gasilci iskreno hvaležni, podeljeno priznanje pa je skromna zahvala za vse njegovo
opravljeno delo na področju gasilstva.
GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Karlina MERMAL za aktivno delo v Kulturnem društvu Gornji Grad in drugih društvih v
kraju; predlagatelj Kulturno društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Karlina Mermal je že vrsto let članica KD Gornji Grad, kjer skrbi za stike z mediji in fotografsko
dokumentiranje dogodkov. Aktivno sodeluje pri vseh dogodkih in prireditvah, naj bo to delo pri
organizaciji kulturnih dogodkov, sodelovanje pri otvoritvah razstav, urejanje društvenih prostorov, ali
pa spremljanje nastopajočih skupin na »Etno večerih«.
Poleg dela v Kulturnem društvu je gospa Karlina zelo aktivna v Društvu upokojencev Gornji Grad, kjer
je takoj po upokojitvi sprejela delo tajnice. Dejavna je v ročnodelski sekciji »Spominčice«. Posebno
aktivna je v projektu »Starejši za starejše«, ki ga pod vodstvom ZDUS izvaja Društvo upokojencev. Je
prostovoljka, društvena koordinatorka, od leta 2011, ko se je organizirala Savinjska pokrajinska
koordinacija, ki združuje 10 društev upokojencev, pa tudi pokrajinska koordinatorka. Gospa Dragica je
aktivna tudi pri Krajevnem odboru zveze borcev za vrednote NOB, kjer opravlja delo tajnice.
V Kulturnem društvu Gornji Grad menijo, da je potrebno dati priznanje ljudem, ki vlagajo ogromno dela
in časa za delo društev v kraju. Gospa Karlina Mermal je s svojim doslej opravljenim delom na različnih
področjih dokazala, da je prav gotovo ena izmed njih.
2. Marija PUSTOSLEMŠEK za dolgoletno aktivno delo v Kulturnem društvu Lojze Savinšek Nova Štifta
in delovanje v drugih društvih; predlagatelj Kulturno društvo Lojze Savinšek Nova Štifta
Obrazložitev:
Gospa Marija Pustoslemšek je kot mlada učiteljica nastopila službo v Novi Štifti leta 1981. Takoj se je
vključila v kulturno življenje kraja. V šoli je prevzela vodenje pevskega zbora, v katerega so običajno
vključeni vsi učenci podružnične šole. Brez šole in njenega prispevka na kulturnih prireditvah v kraju
Nova Štifta, si težko predstavljamo, da bi bile prireditve tako pestre in obiskane. Učiteljice nikoli ne
odrečejo sodelovanja, in se nenehno trudijo, iščejo, oblikujejo, izbirajo gradiva, da lahko naučijo učence
za nastope na prireditvah, ker vedo, da pridobijo otroci z vsakim nastopom veliko znanja, poguma in

izkušenj, to pa je neprecenljiva dota za življenje vsakemu otroku. Prav tega se Marija zaveda in vztrajno
išče nove vsebine, se spopada z novimi izzivi in dokazuje, kako pomembno je kulturno delovanje in
sodelovanje ter kako močno povezovalno vlogo ima šola v manjših krajih kot je Nova Štifta. V vseh 34
letih službovanja v Novi Štifti je sodelovala s kulturnim društvom, bila članica društva, zadnjih 10 let pa
je tudi članica izvršilnega odbora.
Zelo prizadevna je tudi na področju pevske kulture. Z nastopom službe v Novi Štifti se je vključila v
ženski pevski zbor, ki ga je vodil g. Janez Pustoslemšek. Ob izgubi pevovodje je s petjem nadaljevala v
cerkvenem pevskem zboru, kjer poje še danes. Njeno delovanje na področju kulture pa sega tudi v širše
okolje občine. Že od leta 2006 je članica ženskega pevskega zbora v Bočni. Prav tako je že 10 let članica
upravnega odbora Krajevne organizacije Rdečega Križa. Do nedavnega je bila tudi aktivna članica
Društva kmetic Zgornje Savinjske doline. V svoji diplomski nalogi je raziskovala zgodovino Nove Štifte.
Del njene raziskave je bil objavljen tudi v Savinjskih novicah.
Njeno življenje je razpeto med planino in dolino, med domom in službo, med družino in delovanjem na
različnih področjih. Zmore, ker dela z veseljem in s srcem.
3. Gabrijela MAROVT za aktivno delo v Društvu upokojencev Bočna in v širši družbeni skupnosti
Bočna; predlagatelj Društvo upokojencev Bočna
Obrazložitev:
Gospa Gabrijela Marovt je vseskozi aktivna v različnih društvih in organizacijah. Že tretji mandat
opravlja funkcijo tajnice Društva upokojencev Bočna, zelo aktivna je v folklorni skupini »Oštarija«, ki
deluje v okviru DU Bočna. Bila je pobudnica in organizatorka omenjene folklorne skupine, katere
mentor je Janez Oštir, in jo vse skozi uspešno vodi organizacijsko in spodbujevalno. Skupina je že
nastopala po krajih Zgornje Savinjske doline, posebno pa so ponosni na samostojni nastop v
Cankarjevem domu v Ljubljani, v okviru prireditve »Tretje življenjsko obdobje« in na nastop v Hotelu
»Delfin« v Izoli. Z njeno zagnanostjo in požrtvovalnostjo in s pomočjo njenega moža, folklorna skupina
deluje družno. Pojejo in plešejo ter tako ohranjajo dediščino naše lepe dežele in na ta način tudi
predstavljajo in promovirajo našo občino.
Gospa Gabrijela je bila aktivna pri »veterankah« v Gasilskem društvu Bočna, kjer je sodelovala pri
njihovih tekmovanjih, aktivna je tudi pri KD Bočna, vrsto let pa je bila tajnica Vodovodnega odbora
Bočna.
Podeljeno priznanje ni le skromna zahvala za vse njeno opravljeno delo na številnih področjih, ampak
je predvsem želja lokalne skupnosti, da bi svojo dejavnost aktivno in uspešno opravljala tudi v bodoče.
PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD
1. Tatjana GOLOB za dolgoletno delo v Kulturnem društvu Lojze Savinšek Nova Štifta in v kraju Nova
Štifta; predlagatelj Kulturno društvo Lojze Savinšek Nova Štifta
Obrazložitev:
Gospa Tatjana Golob je začela svoje kulturno delovanje v kraju že zelo zgodaj, saj je že v obdobju
šolanja, kot učenka podružnične šole, sodelovala na številnih kulturnih prireditvah. Leta 1982 se je
pridružila KD Nova Štifta in ostala vse do danes njegova aktivna članica. Leto 1983 pomeni nekakšen
preporod v delovanju društva, saj se je prekinil nekajletni premor, velike zasluge za to pa ima tudi gospa
Tatjana. To so bili časi, ko je bila kultura pogosto gonilo razvoja v kraju in je pomenila možnost za
aktivno preživljanje prostega časa mladih. Kulturni dom je povezoval in združeval mlade in jim odpiral
vrata v svet gledališke igre. Eni so blesteli na odru, drugi so opravljali veliko drugega organizacijskega
dela, ki je še kako potrebno za uspešno izvedbo gledaliških predstav. Gospa Tatjana je bila s svojo
prizadevnostjo in vseprisotnostjo vedno tista, ki je poskrbela, da so stvari tekle tako, kot je bilo
potrebno in prav. Leta 1992 je prevzela delo blagajničarke in ga vestno opravljala vse do letos. Njeno
delo v kulturnem društvu sega tudi na področje scenografije oz. priprave odra za razne krajevne
prireditve, kjer so njene ideje nepogrešljive. Kulturno društvo pa ni edino področje njenega delovanja

v kraju. V Gasilskem društvu je prav tako opravljala delo blagajničarke, deluje tudi v Krajevni
organizaciji Rdečega križa, večkrat pa je bila tudi članica Župnijskega pastoralnega sveta. Nepogrešljivo
in obsežno je njeno delo pri krasitvah cerkve ob večjih praznikih in različnih svečanostih. To delo
opravlja že celih 30 let.
Gospa Tatjana Golob s srcem živi za svoj kraj, s svojo aktivnostjo je prisotna v kraju vedno in povsod,
vedno in povsod je pripravljena pomagati, zaradi česar so ji sokrajani iskreno hvaležni.
2. Petra MAROVT za delo na kulturnem, humanitarnem in drugih področjih; predlagatelj Kulturno
društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Petra Marovt je ena tistih oseb, ki že od rane mladosti pomaga soustvarjati družbeni utrip kraja in
prireditev v njem. S kulturo se je srečala že v osnovni šoli, Kulturnemu društvu Gornji Grad pa se je
pridružila leta 2010, kot tehnična sodelavka pri predstavi Oblast. Že v naslednji sezoni se je prvič
preizkusila kot igralka in odlično uprizorila vlogo Pepce v »Zadrečkih zdrahah«. Od takrat naprej je
stalna članica gledališkega ansambla in s svojim talentom in smislom za lik, ki ga igra, prepriča v vsaki
vlogi. Petra je dejavna tudi v drugih dejavnostih društva, je povezovalka prireditev, recitatorka, članica
literarne sekcije, sodeluje pri otvoritvah razstav, bralnih uprizoritvah in pomaga pri izvedbi »Etno
večerov«. Vedno je na voljo tudi za stvari, ki jih je v društvu potrebno urediti, da dejavnost poteka
nemoteno. Skupaj z družino je gostila več kulturnih projektov v Kovačevi žagi na Kropi. Sodeluje tudi z
drugimi društvi, tako pomaga pri pripravi kulturnih prireditev v Bočni, nekaj časa je prepevala pri
njihovem ženskem pevskem zboru in bila vodja folklorne sekcije.
Dejavna je tudi na humanitarnem področju, je predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Bočna
in soorganizatorka dobrodelne akcije Drobtinice. Kot prostovoljka deluje na SOS telefonu za ženske, ki
so žrtve družinskega nasilja, večkrat pa je pomagala v času begunske krize, kot prostovoljka Rdečega
križa v begunskem centru Dobova. Je aktivna članica Gasilskega društva Bočna, Planinskih društev
Gornji Grad in Rečica ob Savinji, kjer je tudi planinska vodnica.
Petra Marovt je človek, ki mu za društveno udejstvovanje, pomoč sočloveku in soustvarjanje lokalnega
življenja nikoli ni škoda časa in energije, podeljeno priznanje naj bo zahvala in hkrati vzpodbuda, da bo
tako tudi v prihodnje.
3. Ivan ŠINKOVEC za požrtvovalno delo v Planinskem društvu Gornji Grad in izjemen prispevek pri
upravljanju Doma na Menini planini; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Ivan Šinkovec je dolgoletni član Planinskega društva Gornji Grad in je aktiven na vseh področjih
društvenega delovanja. Več kot 10 let je član UO planinskega društva, bil je načelnik Smučarskega
odseka, od leta 2010 je gospodar Doma na Menini in načelnik Gospodarskega odseka v društvu, zadnja
dva mandata pa tudi podpredsednik društva. Od leta 2010 je bil Dom na Menini deležen dveh velikih
obnov. Obnova leta 2010 in 2011 je zajemala menjavo oken na domu, obnovo dimnika, posodobitev
fotovoltaičnega sistema in obnovo jedilnice, kjer so se obnovile zidne in stropne površine, dotrajana
oprema pa zamenjala z novo. Lanska obnova je zajemala izgradnjo izolacijske fasade, obnovo vhodne
verande, izgradnjo vhodnega nadstreška, ter obnovo čistilne grede na rastlinski čistilni napravi, ki je
bila zgrajena leta 1999. Ivanov prispevek pri obeh obnovah je neprecenljiv. Pod njegovim budnim
očesom uspešno poteka oskrbovanje doma, tako v poletni sezoni z oskrbniki, kot v zimski, kjer
oskrbovanje med vikendi in prazniki izvajajo člani planinskega društva. Za svoje delo na področju
planinstva je doslej prejel Bronasti in Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije. Člani Planinskega
društva Gornji Grad so Ivanu iskreno hvaležni za vse njegovo do sedaj opravljeno delo, hkrati pa so
prepričani, da se bodo njegova dobra dela za društvo nadaljevala tudi v prihodnje.

4. Marija PERGOVNIK za dolgoletno požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji
Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
Obrazložitev:
Marija Pergovnik se je včlanila v Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad leta 1965. Vedno je
sodelovala v vseh akcijah, ki so bile dodeljene gasilkam in skupaj z ostalimi skrbela za red in čistočo v
gasilnem domu. Vestno je sodelovala na prireditvah in pomagala pri organizaciji gasilskih veselic. Za
svoje delo je prejela številna priznanja, med drugim tudi značko za dolgoletno delovanje v društvu – 50
let. Za njeno dolgotrajno požrtvovalno delo se ji v gasilskem društvu iskreno zahvaljujejo.
5. Franc SOVINŠEK za dolgoletno delovanje in pomembne dosežke pri delu v Prostovoljnem
gasilskem društvu Nova Štifta ter za izjemen doprinos k solidarnosti in društvenemu povezovanju;
predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta
Obrazložitev:
Gasilskemu društvu Nova Štifta se je pridružil v začetku leta 1979. Aktivni član pa je postal leta 1991,
ko se je pridružil članski B desetini. Z ekipo se je redno udeleževal vaj in tekmovanj.
Leta 2007 je postal predsednik za delo z veterani v društvu. Za svoje delo je leta 2010 prejel značko
veterana. Redno se udeležuje sej upravnega odbora in poveljstva pri gasilskem društvu, udeležuje pa
se tudi sej upravnega odbora Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline. Nepogrešljiv je pri izvedbah vaj
za pionirje in mladince, saj z gasilskim vozilom poskrbi za varen prevoz gasilskega podmladka po Novi
Štifti. Skrbi za red v garažah gasilskega doma in za gasilski kombi.
Upravni odbor in poveljstvo Prostovoljnega gasilskega društva Nova Štifta izražata Francu iskreno
zahvalo za dolgoletno udejstvovanje na področju prostovoljnega gasilstva, dela z veterani in
izjemnemu doprinosu pri društvenem povezovanju.
6. Lidija ENCI za izjemen doprinos in pomembno delo na področju prostovoljnega gasilstva;
predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta
Obrazložitev:
V gasilske vrste je prišla leta 1990, ko se je pridružila dekliški pionirski ekipi. Od takrat naprej je vseskozi
aktivna članica društva. Med letoma 2006 in 2008 je bila odgovorna za finance v društvu. Leta 2008 je
postala predsednica komisije za žene v društvu. Od omenjenega leta pa je tudi članica upravnega
odbora PGD Nova Štifta. Lidija Enci si prizadeva, da bi se v gasilsko društvo vključilo čim več žensk, ki bi
aktivno sodelovale tako na tekmovanjih, kot tudi na drugih področjih in pri nalogah v društvu.
Organizira delavnice za članice, zelo pa si prizadeva, da bi v društvu ustanovili žensko člansko B
desetino. Za svoje dosedanje delo v društvu je prejela številna priznanja, med drugim je leta 2011
prejela značko za 20 let dela v gasilski organizaciji, letos pa priznanje Gasilske zveze Zgornje Savinjske
doline III. stopnje.
Upravni odbor in poveljstvo Prostovoljnega gasilskega društva Nova Štifta izražata prejemnici priznanja
iskreno zahvalo za vso njeno doslej opravljeno delo.
7. ŠPORTNO DRUŠTVO NOVA ŠTIFTA za dolgoletno aktivnost na področju športnih dejavnosti v
Občini Gornji Grad; predlagatelj Krajevni odbor krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev:
Športno društvo Nova Štifta je bilo ustanovljeno 28. 06. 1979 z namenom združevanja ljudi, ki imajo
radi šport in hkrati zanj navdušiti še ostale. Člani društva so se v vseh teh letih preizkušali v različnih
športih, sodelovali so na različnih tekmovanjih in zelo pogosto posegali tudi po najvišjih mestih.
V Novi Štifti je športno društvo pogosto znalo poskrbeti za dogajanje z organizacijo veselic, vaških iger
in športnih prireditev. Že vrsto let se na igrišču v Novi Štifti odvijata liga in turnir v nogometu, ki z malo

drugačnim sistemom poskrbita za atraktivnost. Smučarske tekme na »Glukavih njivah« so znane daleč
naokrog in so vedno zelo dobro obiskane. Turnirji v namiznem tenisu v organizaciji društva so prav tako
postali že stalnica. Z načelom, da je rekreacija za zdravo življenje pomembna, tekom leta spodbujajo
vse generacije krajanov k različnim aktivnostim. Organizirajo različne delovne in čistilne akcije ter
skušajo na različne načine pomagati, da bi Nova Štifta postala še prijetnejši kraj. V zadnjih letih so, tudi
s pomočjo domačinov in Občine Gornji Grad, poskrbeli za prenovo športnega igrišča, objektov na
prizorišču smučarskih tekem in ureditev lastnega prostora ob igrišču.
Šport je v vsakem kraju brez dvoma pomemben družbeni dejavnik, ki v marsičem vpliva na sam razvoj
kraja ter na vzgojo in dejavnost mladine. Popestri namreč življenje in zavest krajanov, tako tistih, ki se
s športom neposredno ukvarjajo, kot tudi tistih, ki kakorkoli sodelujejo, pa čeprav samo kot gledalci na
prireditvah in tekmah.
Nasledniki športnih zanesenjakov, ki so postavili temelje društva, zagotavljajo, da se bodo še naprej
trudili po najboljših močeh, da bo društvo tudi v prihodnje delovalo z namenom, s katerim je bilo
ustanovljeno. Člani društva pravijo, da so za njihovo delovanje pomembni vsi aktivni in prizadevni člani,
ki dodajo svoj kamenček v mozaik prijetnega vzdušja in uspeha.
8. KULTURNO DRUŠTVO GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE za 40 let delovanja; predlagatelja
Stanko Ogradi, župan Občine Gornji Grad in Petek Klemen
Obrazložitev:
Godbeništvo ima v Zgornje Savinjski dolini dolgoletno tradicijo, saj so že pred prvo svetovno vojno
delovali manjši godbeni sestavi. Po daljši prekinitvi delovanja se je leta 1976 godbeništvo zopet obudilo
in nastala je Delavska godba na pihala Občine Mozirje, pod vodstvom g. Francija Goljufa, ki se je nato
preimenovala v Godbo Zgornje Savinjske doline. Kmalu po ustanovitvi so se na pobudo Godbe v
Glasbeni šoli ustanovili oddelki pihal, trobil in tolkal, kar je omogočilo dvig kvalitete glasbenega
izvajanja. Posledica tega so bili odlični koncerti, kakor tudi tekmovalni uspehi. Dirigenta Tomaž Guček
in zdajšnji Tomaž Podlesnik sta orkester pripeljala v kategorijo prve težavnostne stopnje slovenskih
godb, kjer redno posega po najvišjih priznanjih. Godba že vrsto let pripravlja nepozabne letne in
velikonočne koncerte, s svojim igranjem popestri najodmevnejše prireditve v celotni Zgornji Savinjski
dolini, v letu 2015 pa je kot gostja zastopala republiko Slovenijo na tekmovanju najboljših hrvaških
pihalnih orkestrov.
Večino časa so člani godbe tudi občani naše občine (trenutno 7), godbeniki pa so doslej popestrili
številne dogodke v naši občini; Čebelarski praznik, Proslava ob dnevu borca na Menini, Budnica za prvi
maj, in pripravili tudi samostojne koncerte; Velikonočni koncert v Gornjem Gradu in Novi Štifti.
V letošnjem letu društvo praznuje 40 let neprekinjenega delovanja. Izzivov v teh letih nikoli ni
manjkalo, visoko pa so cilji zastavljeni tudi za prihodnost, predvsem za še večjo popularizacijo in
prepoznavnost godbeništva. Poslanstvo godbe ni samo igranje, je tudi združevanje glasbenikov,
njihovo druženje in kvalitetno izkoriščanje njihovega prostega časa.
KOCBEKOVO PRIZNANJE
1. Tijana KRUTIL
2. Jan PURNAT
Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenci osnovne šole, ki so bili vseh 9 let učno najbolj uspešni učenci
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad.

