DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2015
ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Alojzija SUHOVRŠNIK za dolgoletno aktivno delo v Kulturnem društvu Nova Štifta;
predlagatelja Krajevni odbor krajevne skupnosti Nova Štifta in Kulturno društvo Nova
Štifta
Obrazložitev:
S svojim prostovoljstvom je doslej zaznamovala delo številnih organizacij v naši občini,
najpomembnejšo sled pa pušča za sabo s svojim delovanjem v KD Lojze Savinšek Nova Štifta,
kjer mesto predsednice neutrudno opravlja že od leta 1999. V tem času je KD pod njenim
vodstvom izvedlo in se še izvaja številne projekte in prireditve: Glasbeni večer poteka od leta
1998, Pozdrav pomladi od leta 2005, Zapoj z menoj od leta 2010, adventne delavnice od leta
2012, otroška folklorna skupina je delovala od leta 2002 do leta 2007, v sodelovanju z
občino Gornji Grad in POŠ Nova Štifta je KD pripravilo proslave ob prazniku občine v letih
2007, 2010 in 2013. V obdobju njenega predsednikovanja so »Novoštiftni gledališčniki« na
oder postavili osem različnih predstav, KD pa je leta 2003 sodelovalo tudi v skupnem
projektu takrat vseh treh KD v občini, tradicionalni uprizoritvi Zadrečkih zdrah, ki se zgodi na
vsakih 10 let. Njena vloga pri uprizoritvah v Novi Štifti je nepogrešljiva, opravlja različne
vloge, od umetniške vodje, organizatorice, šepetalke, garderoberke, maskerke, pa vse do
čistilke. Za nobeno delo ji ni težko prijeti, je tako rekoč deklica za vse.
V času njenega vodenja KD je bilo veliko postorjenega tudi na infrastrukturnem področju,
najpomembnejši sta vsekakor pridobitev dvorane v trajno last in ureditev fasade v letu 2001,
v zadnjih letih pa so se obnovili kletni prostori, postavil nadstrešek in stopnice pri zadnjem
vhodu na oder, nabavili so se novi stoli za dvorano, rolete za okna, električni klavir in
ozvočenje.
Njena vloga pri delovanju KD Lojze Savinšek, ter drugih društev in organizacij v občini je
nepogrešljiva, podeljeno priznanje ni le skromna zahvala za vse njeno opravljeno delo,
ampak je predvsem priporočilo lokalne skupnosti, da bi svoje poslanstvo tako zavzeto
opravljala tudi v bodoče.
2. Družina ZAVOLOVŠEK za dolgoletno prisotnost na družbeno-gospodarskem področju, s
katero se povečuje prepoznavnost Občine Gornji Grad znotraj in zunaj meja Slovenije;
predlagatelj Krajevni odbor krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev:
Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, koliko predanosti in volje je potrebno za vodenje
uspešnega družinskega podjetja, ki je obenem ključnega pomena za obstoj in razvoj
gostinsko – turistične ponudbe v naši občini.
Matevž Zavolovšek, ustanovitelj in lastnik družinskega podjetja, je že davnega leta 1987
prevzel v upravljanje znano staro gostišče na Črnivcu, stično točko Zgornjesavinjčanov in
Kranjcev, kjer se je dolga leta ob večerih, predvsem ob koncih tedna, srečevalo staro in
mlado. Danes na tem mestu stoji sodobna polnilnica vode, izvirske vode 902, dobitnice
večkratnih zaporednih zlatih in srebrnih priznanj na sejmu AGRA. Čez cesto pa je pred
dobrimi 15 leti zrasel moderen, gostinsko – turistični center, ki je idealna izhodiščna točka za
ljubitelje planin, gorskega kolesarjenja, turiste, ki uživajo v lepotah neokrnjene narave,
mlade družine, ki se pozimi predajajo snežnim radostim in tiste goste, ki samo uživajo v

okusni hrani in pijači. GTC 902 je še več kot to: nudijo namreč prenočišča, prostor za piknike
na prostem, organizirajo različna slavja, nudijo možnost najema prostora za osebna
praznovanja, ob gostišču so na voljo otroška igrala za najmlajše. Za uspešno poslovanje GTC
902 je zaslužna celotna družina Zavolovšek, poleg Matevža še njegova žena Jožica, zadnja
leta pa se v družinski posel aktivno vključujeta tudi sinova Anže in Žan.
Posebej velja poudariti, da se Gostišče GTC 902 vedno omenja tudi v povezavi z
dobrodelnostjo. Kot donator pogosto sodeluje z najrazličnejšimi organizacijami in društvi v
občini. Mladim daje možnost nabiranja prvih delovnih izkušenj in zaslužka med šolanjem, kar
je v današnjih časih izredno dobrodošlo.
Udejstvovanje družine Zavolovšek na družbenem in gospodarskem področju je za našo
občino izrednega pomena, so nepogrešljiv del gostinsko – turistične ponudbe in pomemben
faktor pri promociji znotraj in zunaj občinskih, pa tudi državnih meja.
GRB OBČINE GORNJI GRAD
1. Marija POLIČNIK za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v Krajevnem odboru
rdečega križa Nova Štifta; predlagatelj Krajevni odbor krajevne skupnosti Nova Štifta
Obrazložitev:
Malo je danes ljudi, ki prostovoljno, brez plačila za svoje delo, opravljajo svoje poslanstvo v
prid lokalne skupnosti, kraja, društev in organizacij. Ena od teh je gotovo Marija Poličnik ali
Marica, kot jo kličejo znanci in prijatelji. Svoje otroštvo in mladost je preživela na Vršnikovi
kmetiji v Florjanu pri Gornjem Gradu, leta 1991 se je poročila, z možem pa sta si ustvarila
svoj dom na kmetiji Remšak v Mačkinem Kotu. Kljub delu na kmetiji, ki ga nikoli ne zmanjka,
se je aktivno vključila v delo KO Rdečega križa Nova Štifta, Župnijskega pastoralnega sveta
župnije Nova Štifta in PGD Nova Štifta. Poleg tega je tudi aktivna članica Društva kmetic
Zgornje Savinjske doline. Leta 2006 je prevzela funkcijo predsednice KO rdečega križa Nova
Štifta, ki jo zavzeto opravlja še danes. Kot predsednica opravlja koordinacijo z medobčinskim
RK Mozirje. Njena skrb je, da se hrana in paketi, ki jih prejme krajevna organizacija, čim
pravičneje razdelijo. Veliko teh paketov sama raznosi po« Novoštiftnih« domovih. Prvo
nedeljo v oktobru vsako leto KO Nova Štifta pripravi srečanje starejših krajanov, levji delež
pri organizaciji tega dogodka opravi Marica. V zimskem času skupaj z ostalimi članicami
obišče ostarele in bolne krajane, pa tudi tiste, ki jesen svojega življenja preživljajo v domovih
za ostarele. Aktivno sodeluje pri vsakoletni akciji Drobtinica, pri kateri se s prodajo kruha in
drugih izdelkov zbirajo sredstva za šolsko prehrano otrok iz socialno šibkejših družin.
Največje plačilo in vzpodbuda za njeno delo so prijazen nasmeh, stisk roke in besede
obiskanih ob slovesu: »Kmalu zopet pridite, tako sem vesel-a, da ste se spomnili name in me
obiskali«
2. Jure SOVINŠEK za aktivno in predano delo v Športnem društvu Nova Štifta; predlagatelj
Športno društvo Nova Štifta
Obrazložitev:
Kmalu po njegovi vključitvi v ŠD Nova Štifta je bilo jasno, da bo s svojim delom krepko
zaznamoval njegovo delovanje. Marljivost, prizadevnost in pripravljenost za pomoč so
njegove lastnosti, ki so jih ostali člani hitro vzeli za zgled. Za predsednika društva je bil
izvoljen leta 2005 in je to funkcijo neumorno in vestno opravljal vse do leta 2014. Ta čas
lahko mirno imenujemo tudi preporod ŠD Nova Štifta. Jure je v vlogi predsednika znal

povezati ljudi med sabo, k sodelovanju pritegniti tako starejše, kot mlajše, sodelovanje z
ostalimi organizacijami in društvi v občini pa je bil temelj njegovega delovanja. V njegovem
mandatu so bili izvedeni številni infrastrukturni projekti, če omenimo samo najvidnejše:
v kleti POŠ Nova Štifta je bila v dogovoru z OŠ Gornji Grad zgrajena klubska soba, športno
igrišče se je popolnoma obnovilo, na Glukovih njivah je bila zgrajena brunarica, ki služi za
hrambo inventarja in nudi zavetje organizatorjem smučarskih tekem, uspešno je bila
izvedeno odvajanje meteornih vod na območju športnega igrišča in sosednjih objektov,
občina je od župnije odkupila del zemljišča in omogočila postavitev otroškega igrišča, načrte
za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki pa je Jure predal svojim naslednikom, kot prioritetno
nalogo. Izkazal se je kot izjemen organizator športnih tekmovanj in ostalih prireditev v kraju.
V zimskem času so bila to različna tekmovanja na snegu, v letnem času pa liga trojk v malem
nogometu, nogometni turnir »Memorial Viktorja in Mateja«, tradicionalna tekma v velikem
nogometu »Oženjeni-ledik«, ter razna občinska tekmovanja in tekmovanja na ravni Zadrečke
doline. Bil je glavni organizator zabavne prireditev ob razglasitvi kraja Nova Štifta, ki jo je ŠD
odlično izpeljalo leta 2005. Leto zatem je v sodelovanju pri organizaciji veselice znova
povezal krajane, v tem duhu pa je leta 2009 izpeljal tretjo prireditev, veselico in zelo
odmevne »Kmečke igre«, katere so uspešno ponovili še leta 2012.
Pod njegovim vodstvom je ŠD Nova Štifta preseglo okvire svojega delovanja, saj člani prav po
njegovem vzoru radi priskočijo na pomoč komerkoli in kadarkoli.
Člani ŠD Nova Štifta so Juretu iskreno hvaležni za vse njegovo do sedaj opravljeno delo,
hkrati pa so prepričani, da se bodo njegova dobra dela za društvo in kraj nadaljevala tudi v
prihodnje.
PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD PREJME:
1. Janez PUSTOSLEMŠEK za pomemben doprinos k športnemu udejstvovanju otrok in
odraslih; predlagateljica Osolnik Košar Barbara
Obrazložitev:
V enem izmed člankov je bilo o njem zapisano, da hodi v službo z nasmehom, kar je v
današnjih časih skoraj redkost. Janez Pustoslemšek je diplomiranec fakultete za šport in že
desetletje poučuje majhne in malo večje otroke, jih nauči gibalnih spretnosti in športnih
veščin, obenem pa se z njimi zabava in jim pomaga sproščati nakopičeno energijo. Je
vsestranski športnik in dobitnik številnih medalj in priznanj v različnih športih vse do
državnega nivoja. Kljub temu, da se je iz domačega kraja preselil na Gorenjsko, še vedno
redno, vsak ponedeljek vodi organizirano vadbo za otroke in odrasle v Gornjem Gradu.
Posebej velja poudariti njegov velik doprinos pri izvedbi projekta »Tematske poti: Sodelujmo
z naravo«, kjer je s svojimi idejami in znanjem izjemno pripomogel pri sami realizaciji
projekta. Priznanje občine Gornji Grad je skromna zahvala za vse njegovo dosedanje delo z
najmlajšimi v naši občini, predvsem pa vzpodbuda, da bi svoje poslanstvo opravljal tudi v
bodoče.
2. KULTURNO DRUŠTVO BOČNA za 110 let delovanja; predlagatelj Stanko Ogradi, župan
Občine Gornji Grad
Obrazložitev:
Kulturno društvo Bočna v letošnjem letu praznuje častitljiv jubilej, 110-letnico uspešnega
delovanja. Njihovo temeljno poslanstvo, zborovsko petje, je zelo dobro poznano, ne samo v

naši lokalni skupnosti, ampak tudi širše, in ima za prepoznavnost, ter promocijo Bočne in
občine, nedvomno velik pomen. Njihova vsakoletna tradicionalna prireditev Pesem pomladi,
na kateri nastopajo pevski zbori od blizu in daleč, napolni »bočko« dvorano do zadnjega
kotička. Poleg zborovske, se je društvo v zadnjem času pričelo ukvarjati tudi s folklorno
dejavnostjo. Prireditvi Pokaži kaj znaš in Bočna pleše pomembno prispevata h kulturnemu
dogajanju v kraju in občini. Neprecenljiv je njihov prispevek pri sodelovanju na ostalih
prireditvah v kraju in občini, entuziazem in srčnost njihovih članov pa dajeta gotovost, da
pesem v Bočni ne bo nikdar zamrla.
3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOČNA za 30 let delovanja; predlagatelj Stanko Ogradi, župan
Občine Gornji Grad
Obrazložitev:
Društvo upokojencev Bočna v letošnjem letu praznuje 30-letnico svojega delovanja. V tem
času je društvo poleg izvajanja njihove osnovne dejavnosti, to je skrb in pomoč za svoje
člane, uspešno delovalo tudi na drugih področjih, kot so: sodelovanje z lokalno skupnostjo,
sodelovanje na različnih prireditvah, promocija društva in občine izven naših meja. Široka
paleta aktivnosti, s katerimi se društvo ukvarja,pa so porok za njihovo dobro in uspešno
delovanje tudi v prihodnje.

KOCBEKOVO PRIZNANJE
1. Metka VODUŠEK
2. Aleksandra UGOVŠEK
Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenci osnovne šole, ki so bili vseh 9 let učno najbolj uspešni.

