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KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE
ZAPISNIK
seje Komisije za priznanja in nagrade občine,
ki je bila v sredo, 15. 5. 2019, z začetkom ob 17.00 uri,
v prostorih Občine Šmarješke Toplice.
Prisotni:

- Mirko Perše, predsednik,
- Jože Podlogar, član,
- Bojan Prešeren, član,
- Mateja Kotnik, občinska uprava.

Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled prispelih predlogov na javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev
priznanj in nagrad Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 in priprava predloga
prejemnikov nagrade in priznanj Občine Šmarješke Toplice za leto 2019
Občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice;
3. Razno.
AD 1:
Komisija je sklepčna in potrjuje predlagan dnevni red.
AD 2:
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine Šmarješke
Toplice za leto 2019 je bil objavljen v Razgledih, št. 1, april 2019 in na uradni spletni
strani Občine Šmarješke Toplice. Rok za oddajo pisnih predlogov je bil 8.5.2019, in
sicer v zaprti ovojnici, s pripisom » Ne odpiraj – predlog za občinsko nagrado in
priznanja«.
Na navedeni razpis je prispelo 5 pisemskih pošiljk. Komisija je vse predloge odprla
po sledečem vrstnem redu.

Predlogi so sledeči:
1. Predlog za priznanje: Družina Ivančič, Dolenje Kronovo 12 , 8220 Šmarješke
Toplice, predlagateljica: Milena Sedlar, Dolenje Kronovo 30, 8220 Šmarješke
Toplice.
Obrazložitev: Družina Ivančič iz Dolenjega Kronovega vsa leta vzorno ureja
okolico cerkve sv. Nikolaja (košnja cerkvenega zemljišča). Turistom, ki si želijo
ogledati notranjost cerkve, le to odklenejo, na voljo so jim tudi za pogovor in
predstavitev cerkve. Ob večjih praznikih pogostijo udeležence maše.
2. Predlog za priznanje: Ivana Jeglič Košiček, Gorenja vas pri Šmarjeti 56, 8220
Šmarješke Toplice, predlagatelj: Alenka Avsec, predsednica DPŽ Šmarjeta.
Obrazložitev: Ivana Jeglič Košiček je aktivna članica Društva podeželskih
žena Šmarjeta, vedno pripravlja dobrote za društvene pogostitve znotraj in
izven meja občine. Vedno je pripravljena pomagati pri organizaciji dogodkov in
delavnic. Je tudi aktivna članica Društva upokojencev Šmarjeta, kjer je
opravljala tudi delo tajnice. Funkcijo blagajničarke je opravljala tudi pri
Prostovoljnem gasilskem društvu Šmarjeta. Mnogi jo poznajo kot učiteljico v
osnovni šoli, sedaj v času upokojitve pa je prevzela skrb za gospo Marijo
Žveglič, ki danes šteje že 100 let.
3. Predlog za nagrado: Peter Selak, Vinica pri Šmarjeti 9, 8220 Šmarješke
Toplice, predlagatelj: Mateja Kotnik s podporo Društva vinogradnikov Šmarjeta.
Obrazložitev: Mnogi ga poznajo kot dolgoletnega predsednika krajevne
skupnosti Šmarjeta, kjer si je skupaj z močno ekipo aktivno prizadeval za
uresničitev mnogih projektov, ki so v veliki meri izboljšali kakovost bivanja
krajanov Šmarjete in tudi ostalih krajev. Zelo pomembno vlogo je odigral pri
ustanovitvi nove Občine. Bil je namreč na čelu ekipe, ki se je trudila s
političnim udejstvovanjem in pisanjem elaboratov upravičenosti ustanovitve
nove občine. V preteklosti in tudi še danes, ogromno svojega prostega časa
nameni društveni dejavnosti. Bil je predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta
in tudi danes je eden izmed najbolj aktivnih članov, tako pri sekciji
vinogradnikov kot salamarjev. Peter je še v času krajevna skupnosti sodeloval
in zasnoval šmarješko kulturno dvorano, skupaj z vso opremo in ozvočenjem
in ne mine občinska ali društvena prireditev brez njega v komandni sobi za
mešalno mizo, kjer z velikim veseljem vedno znova vestno skrbi za ozvočenje,
za luči, za ogrevanje, ipd.
4. Predlog za priznanje: Vinko Bobič, Sela 3, 8220 Šmarješke Toplice,
predlagatelj: Upravni odbor Društva godba na pihala Šmarješke Toplice s
podporo Slavka Hribarja, predsednika PGD Bela Cerkev.
Obrazložitev: Od prve vaje godbe naprej vseskozi sodeluje pri vseh aktivnostih
društva, vedno z željo in optimizmom, popolno voljo tako do igranja
instrumenta, kot tudi za pomoč pri organizaciji dogodkov. Vedno pa je vzor
tudi ostalim, predvsem mlajšim članom društva. Vedno najde čas za
sodelovanje pri aktivnostih celotne skupnost, včasih je bilo to pri urejanju

skupne infrastrukture v krajevni skupnosti Bela Cerkev, v zadnjem času pa
predvsem pri društvenem delovanju. Je prejemnik znaka za 50. letno aktivno
delovanje v PGD Bela Cerkev, tudi prejemnik državnega odlikovanja III.
stopnje, dosegel je gasilsko izobrazbo s činom nižjega častnika II. stopnje. Je
aktiven član tekmovalne skupine starejših gasilcev in mentor ekipe starejših
gasilk. Zahvala mu gre za organizacijo tekmovalnih enot starejših gasilk in
gasilcev, kakor tudi za nudenje prostora za izvedbo treningov. Zna združiti
želje in interese članov in članic v tretjem življenjskem obdobju in jih navdušiti
za druženje in tekmovanja, na katerih dosegajo zavidljive rezultate.
5. Predlog za priznanje: Prostovoljno gasilsko društvo Zbure, Zbure 29a, 8220
Šmarješke Toplice, predlagateljica: Aleksandra Barič Vovk, zborovodja Mešanega
pevskega zbora PGD Zbure
Obrazložitev: Prostovoljno gasilsko društvo Zbure je bilo ustanovljeno leta
1949 in letos obeležujejo 70. obletnico delovanja. Skozi leta so predvsem z
lastnimi sredstvi, pridobljenimi prispevki krajanov Zbur in okoliških vasi nakupili
gasilsko orodje in opremo, starejša vozila so zamenjala nova vozila, v letu
2000 so pridobili gasilsko cisterno, katera še danes služi svojemu namenu.
Vse tekmovalne enote so bile skozi vsa obdobja zelo uspešna, društvo se
lahko pohvali z vsakoletnimi nastopi najmlajših gasilcev. Posebno pozornost
pa si zasluži tekmovalna ekipa članov B, ki že 30 let tekmuje v isti sestavi.
Omenjena ekipa predstavlja tudi večino operativne enote, ki s svojimi
izkušnjami in požrtvovalni delom daje zgled mlajšim generacijam.
Sledil je podroben pregled predlogov in razprava, katere zaključki so sledeči.
1. Komisija je pregledala predlog za podelitev občinskega priznanja Družini
Ivančič in predlaga, da se družini Ivančič podeli priznanje župana v skladu z
14. členom spremembe odloka. Priznanje župana naj se družini podeli na
slavnostni seji občinskega sveta.
2. Komisija je pregledala predlog za podelitev priznanja Ivani Jeglič Košiček in
predlaga, da se ji priznanje podeli.
3. Komisija je pregledala predlog za podelitev nagrade Petru Selaku in predlaga,
da se mu nagrada podeli.
4. Komisija je pregledala predlog za podelitev priznanja Vinku Bobiču in
predlaga, da se mu priznanje podeli.
5. Komisija je pregledala predlog za podelitev priznanja PGD Zbure in predlaga,
da se priznanje društvu podeli.
Z navedenim so se strinjali vsi člani komisije in predlog v skladu z 6. členom Odloka
o priznanjih in nagrada Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 31/08, 106/15)
predajajo v glasovanje občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice.

SKLEP KOMISIJE:
Komisija za priznanja in nagrade občine predlaga:
1. Dobitnik nagrade Občine Šmarješke Toplice v letu 2019:
Peter Selak, Vinica pri Šmarjeti 9, 8220 Šmarješke Toplice,
2. Dobitnica priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2019:
Ivana Jeglič Košiček, Gorenja vas 56, 8220 Šmarješke Toplice,
3. Dobitnik priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2019:
Vinko Bobič, Sela 3, 8220 Šmarješke Toplice,
4. Dobitnik priznanja Občine Šmarješke Toplice v letu 2019:
PGD Zbure, Zbure 29a, 8220 Šmarješke Toplice.

Seja se je zaključila ob 17.30 uri.

Predsednik Komisije za priznanje in nagrade
Mirko Perše

Vročiti:
- občinskemu svetu,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

