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OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

 

ZADEVA: DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2016 
 

 

Komisija za občinska priznanja, je na 3. seji komisije, ki je bila 4. maja 2016, sprejela sklep, 

da se objavi razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016. Razpisala je 1 nagrado in 

največ 5 plaket. Razpis je bil objavljen preko spletne strani Občine Radlje ob Dravi, oglasne 

deske v upravni stavbi,  posredovan pa je bil tudi v vse krajevne skupnosti. Zadnji rok za 

vložitve pobud je bil 3. junij 2016.  
 

V zakonitem roku so bile posredovane naslednje pobude:  

Zap. štev. PREDLAGATELJ(I) PREDLAGANI 

1 JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE 

DEJAVNOSTI OI RADLJE OB 

DRAVI 

Podpornika predloga: 

- Krajevna skupnost Radlje 

- JZ ŠKTM Radlje 

NAGRADA: 

- Kulturno društvo Radlje  

2 TURISTIČNO DRUŠTVO RADLJE 

OB DRAVI (NO in UO) 

NAGRADA: 

- Antonija RAČNIK  

3 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

RADLJE  

NAGRADA: 

- Antonija RAČNIK 

4 RKS OZ RADLJE OB DRAVI  NAGRADA: 

- Antonija Alojzija RAČNIK 

PLAKETA: 

- Marija STARC 

5 OO SDS-Slovenska demokratska 

stranka Radlje ob Dravi 

NAGRADA: 

- PGD Vuhred 

6 KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED 

Podpornik predloga za plaketo: 

- RKS OZ KO Vuhred 

NAGRADA: 

- PGD Vuhred 

PLAKETA: 

- Stanislava GROS 

7 Zdenka JAMNIK, Jožef ŠVAJGER in 

Jerneja ČODERL 

PLAKETA: 

- Jelka PŠAJD 

8 KULTURNO-TURISTIČNO 

DRUŠTVO HAVAJI 

PLAKETA: 

- Maksimiljan PLANŠAK 
 



Komisija za občinska priznanja se je sestala na 4. redni seji, dne  8. 6. 2016 in v skladu s 7. 

členom Odloka o občinskih priznanjih (MUV, štev. 15/97 in 30/97) obravnavala deset (10)   

prispelih pobud.  Odločila se je, da iz postopka izloči pobudo za plaketo Jelki PŠAJD, ker ne 

izpolnjuje pogoja stalnega prebivališča v Občini Radlje ob Dravi.  

Po razpravi in podanih mnenjih je komisija na podlagi soglasnega mnenja vseh članov 

komisije, določila predloge občinskemu svetu za podelitev priznanj za leto 2016.  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli: 

- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vuhred za izjemen čut za pomoč bližnjemu v 

nesreči, druženju, prijateljstvu in brezplačnemu opravljanju prostovoljnih, 

organizacijskih, operativnih in delovnih ur. V letu 2016 praznuje Prostovoljno 

gasilsko društvo Vuhred 140-letnico obstoja in delovanja in v ta čas so vtkani mnogi 

napori in odrekanja, prvenstveno gasilcev in pa vseh njihovih podpornikov ter 

prebivalcev Vuhreda in okolice. Društvo se danes ponaša s kadrovsko in tehnično 

primerno popolnitvijo in je sposobno prevzeti vse naloge, ki so jim naložene na 

področja reševanja življenj in premoženja. Gasilci se nenehno izpopolnjujejo in 

izobražujejo, svojo tehnično in praktično znanje in usposobljenost pa vsakoletno 

prikazujejo na prikazih opreme in praktičnih vajah z gasilsko tehniko. Spoznavanje 

tehnike, usposabljanje za pravilno strokovno znanje  z gasilsko tehniko in njeno 

vzdrževanje je zelo pomembno in pogoj, da so pri gasilskih akcijah uspešni. 

Tekmovanja so uspešna oblika usposabljanja in na ta način pridobivajo tudi nove 

člane in podmladek. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, njihovi pripadniki imajo 

izjemen čut za pomoč bližnjim in tistim, ki doživijo nesrečo in ob tem zanemarijo 

dejstvo, da v akcijah tvegajo tudi svoja življenja.    

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli: 
- Mariji STARC za več kot 30-letno aktivno prostovoljno delo na območju OZ RKS 

Radlje ob Dravi. Je licencirana predavateljica prve pomoči in svoje znanje deli na tečajih 

prve pomoči, delavnicah v šolah in društvih. Sodeluje v predavanjih o promociji zdravja, 

krvnega tlaka in uporabe AED. Poleg razdajanja svojega znanja obiskuje starostnike na 

domu ter sodeluje pri izvedbi vsakoletnega srečanja starostnikov. Vključena je tudi organe 

območnega odbora, kjer z izkušnjami in znanjem pomaga soustvarjati delovanje društva. 

- Stanislavi GROS za dolgoletno opravljanje funkcije predsednice Krajevne organizacije  

RKS OZ v Vuhredu. V začetnih letih opravljanja svoje funkcije se je srečevala s problemi 

pomanjkanja prehrambenih artiklov, transportnih sredstev in primernega prostora za 

skladiščenje. Težave je reševala z raznimi akcijami, kot so pobiranje članarine, delovne 

akcije in zabavne prireditve. Ustvaril se je sklad za pomoč ljudem v stiski. Vseskozi je 

podpirala krvodajalstvo. V času vojne se je izkazala z akcijo zbiranja oblačil za vojne 

sirote v BiH. Vseskozi je obiskovala bolne in ostarele, tako v domu starostnikov kot na 

njihovih domovih, kjer je opravila najnujnejša gospodinjska dela. Še vedno je aktivna kot 

blagajničarka in vedno pripravljena priskočiti na pomoč z dejanji ali nasveti. Njeno 

dolgoletno delo in pristop je vzor vsem članom KORK Vuhred.  

- Maksimiljanu PLANŠAK-u za dolgoletno požrtvovalno delo v Vaški skupnosti Spodnja 

Vižinga in Športnem društvu Spodnja Vižinga Havaji. V obeh društvih je bil predsednik, 

poleg tega pa strastni nogometaš. Pokrivanje njegovih dveh funkcij je imelo za posledico, 

da se je z asfaltom preplastilo nogometno igrišče, uredilo se je dodatno travnato igrišče, 

reflektorska razsvetljava, ograja za goli, prostor za piknike in shranjevanje drv. Ob 

upokojitvi je dejavnost predal mlajšim, ki cenijo njegove zasluge. S svojimi idejami, 

znanjem in prostovoljnim delom je pripomogel k urejenosti in lepoti kraja.  

 

Po razpravi in podanih mnenjih je komisija na podlagi soglasnega mnenja vseh članov 

komisije sprejela naslednji dodatni 



PREDLOG:  V skladu s sklepom Komisije za občinska priznanja je bila razpisana ena 

nagrada in največ pet plaket. V zakonitem roku so prispeli trije predlogi za nagrado. Glede na 

to, da so bili obravnavani in določeni trije predlogi za plaketo,  ostali dve razpisani plaketi ne 

podeljeni. 

Komisija za občinska priznanja predlaga Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi, da se 

preostala predloga za nagrado in sicer za Kulturno društvo Radlje ob Dravi in Antonijo 

Alojzijo RAČNIK prekvalificirata in se predlaganima podelita plaketi Občine Radlje ob Dravi 

za leto 2016.    

 
 

Če Občinski svet posameznega predloga komisije z večino glasov navzočih svetnikov ne 

podpre, se priznanje predlaganemu kandidatu ne podeli.  
 

Priznanja se bodo v skladu z določili 9. člena odloka podelila na slavnostni seji občinskega 

sveta ob občinskem prazniku. 
 

        

                                                                                         PREDSEDNIK 

                                                                      KOMISIJE ZA OBČINSKA PRIZNANJA 

                                                                                      Stanislav LIPUŠ l. r.  


