Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax:
02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si
Komisija za nagrade in priznanja
Datum: 28. 05. 2009
Številka: 03204-0001/2007-15

ZAPISNIK
7. redne seje Komisije za nagrade in priznanja Občine Črna na Koroškem, ki je bila dne, 25.
05. 2009, ob 18:00 uri, v prostorih Občine Črna na Koroškem.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Jože Kaker, predsednik, Marjeta Burjak, Hinko Petrič
OSTALI PRISOTNI: Nada Vačun – občinska uprava
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 7. redne seje Komisije za nagrade in priznanja;
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Komisije za nagrade in priznanja;
3. Odpiranje in ovrednotenje prispelih vlog na Razpis za podelitev priznanj in nagrade
Občine Črna na Koroškem za leto 2009;
4. Pobude in vprašanja;
5. Razno.
K točki 1
Jože Kaker, predsednik komisije, je dal v potrditev predlagan dnevni red za 7. redno sejo
komisije. Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in ga sprejeli.
SKLEP 1/1
Komisija za nagrade in priznanja je sprejela predlagani dnevni red 7. redne seje, za dan
25. 05. 2009.
K točki 2
Člani komisije so se seznanili z zapisnikom 6. seje komisije z dne, 21. 4. 2009 in ga potrdili.
SKLEP 2/1
Komisija za nagrade in priznanja je potrdila zapisnik 6. seje z dne 21. 04. 2009.
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K točki 3
Komisija je v mesecu maju 2009 objavila javni Razpis za podelitev nagrade in priznanja
Občine Črna na Koroškem za leto 2009.
Do razpisanega roka so prispeli naslednji predlogi:
1.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
ZB ZA VREDNOTE
Gvido Jančar
Zlati grb
NOB
Utemeljitev:
Gvido Jančar že od leta 1989 vodi DPD Svoboda Črna na Koroškem. V to društvo so bile
vključene sekcije MPZ Mato, Nonet Črnjanski pobi, recitatorska dramska sekcija. Tov.
Gvido Jančar rad dela z mladimi in še danes vodi recitacijsko dramsko sekcijo na OŠ Črna.
Od leta 1999 je član ZB NOV Črna na Koroškem, sedaj pa je tudi predsednik organizacije.
2.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
KUD GOZDAR
Gorazd Mlinšek
Srebrni grb
Marta Repanšek
Utemeljitev:
Gorazd Mlinšek je prevzel predsedovanje KD-a Gozdar leta 1986. Je tisti, ki skrbi za
nemoteno, neprekinjeno delovanje folklorne skupine navzven, je odgovorna oseba društva, je
organizator nastopov. Skrbi tudi za promoviranje delovanja folklorne skupine navzven: o njej
piše v medije ( Viharnik ), njene nastope gledamo na televizijskih ekranih tako v Črni na
Koroškem, kot v Mežici, Prevaljah, in Ravnah na Koroškem, skupina je nastopala v oddaji
TV Na zdravje, Pri Joževcu….
Nastop folklornih skupin je razširil v festival z mednarodno udeležbo.
Gorazd Mlinšek, predsednik društva KD Gozdar, je nepogrešljiv glavni organizator večjih
nastopov in promocije delovanja društva navzven, deluje spodbudno, postavlja cilje
delovanja, poskrbi, da je namen društva povsem uresničen: prijetno medgeneracijsko druženje
ob ohranjanju slovenskega folklornega izročila.
3.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
Smučarski klub Črna
Jože Plesec
Nagrada
Utemeljitev:
Jože Plesec je več kot petinštirideset let športni delavec, trener v SK Črna na Koroškem,
aktiven kot vodja alpske sekcije. V preteklosti je bil trener najuspešnejših črnjanskih alpskih
smučarjev, član TVD Partizan, odbojkarskega kluba, odbojkarski sodnik in aktiven v
športnem delovanju. Je avtor edinstvene publikacije »Vas olimpijcev«
Je dobitnik najvišjih priznanj (zlata, srebrna in bronasta plaketa Bloškega smučarja)
Smučarske zveze Slovenije.
4.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
NK Peca
Štefan Rebernik
Bronasti grb
Utemeljitev:
Štefan Rebernik je najprej igral nogomet za NK Korotan, od leta 1981 do 1992 pa za NK
Peco. Po prenehanju aktivnega igranja nogometa, je postal trener mlajše sekcije NK Peca.
Vseskozi je član gospodarske komisije in zgledno skrbi za vzdrževanje objektov in stadiona.
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Športni objekt je eden najlepših v Sloveniji in delegati na njegovo urejenost in pripravljenost
niso imeli nikoli pripomb. Je tudi nogometni sodnik.
5.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
Društvo
invalidov Terezija Kolman
Bronasti grb
Mežiške doline
Utemeljitev:
Terezija Kolman je aktivna članica društva invalidov od leta 1994, je poverjenica DI
Podružnica Črna na Koroškem za področje Rudarjevo. V to delo spada vodenje evidence o
invalidih, obveščanje ljudi o aktivnostih društva, prireditvah, izletih in letovanju. Je članica
Komisije za socialne zadeve Podružnica Črna in na nivoju Mežiške doline.
6.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
Nestrankarska lista
Matjaž Mrdavšič
Srebrni grb
Rajka Lesjaka
Utemeljitev:
Matjaž Mrdavšič je otroštvo preživel v družini, ki ji je bilo igranje in kultura tako rekoč v
krvi. Bil je član dramske sekcije, ki je vsako leto na oder postavila na noge novo dramsko
delo. Med drugimi so uprizorili Pernjakove, Grozdno jabolko v soncu, Miklovo Zalo,
Samorastnike, Deklo Ančko itd.
Ob otvoritvi Kulturnega doma se je preizkusil tudi, kot režiser del kot sta Lacko in Krefli. Na
njegovi domačiji je gostovalo kar nekaj znanih imen ( Boris Kralj, Tone Kuntner, Mitja Šipek,
Boris Juh, Mojca Ribič..)
Že sedemnajstkrat je sodeloval pri snežnih gradovih Kralja Matjaža. Sodeluje tudi pri taborih
koroških likovnikov. Za prepoznavnost kraja je sodeloval v več TV oddajah: Svatba pod
Peco, Solzna dolina, Pod klobukom in Enajsta šola.
Soorganizira zimski pohod od Matjaža do Matjaža.
Je član konjeniškega kluba Krofla.
7.
PREDLAGATELJ
CUDV

PREDLOG
Leander Fužir

PRIZNANJE
Zlati grb

NAGRADA

Utemeljitev:
Leander Fužir je bil na Prevaljah in v Žerjavu zelo aktiven na športnem (gimnastika, vaditelj
orodne telovadbe za mladince in člane) in na kulturnem področju (gledališka dejavnost).
Vso svoje življenje je posvetil slikanju. V času službovanja je bil povezan z rudarstvom in
slikal stiske in radosti knapov. V slikarstvu je oblikoval svojstven izpovedni jaz ter ustvaril
obsežen ciklus portretov Črnjanov, v katerih se je dotaknil ljudi s socialnega roba. Je ilustrator
dveh Prežihovih del: Solzice in Čez goro k očetu, dveh pesniških zbirk Saše Fužir in ene
pesniške zbirke Tevža Matjaža Potočnika, dveh otroških pravljic in ene pesmarice. Kot
predstavnik občine Črna na Koroškem je član Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj
Gradcu.
Kot mentor in svetovalec učiteljem je sodeloval na vseh kolonijah, na kateri so ustvarjali
otroci, mladostniki in odrasli z motnjo v duševnem razvoju tako iz CUDV Črna na Koroškem,
kot iz celotne Slovenije.
V kraju je bil aktiven v SK Črna, kot smučarski sodnik pa je aktiven še sedaj.
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8.
PREDLAGATELJ
CUDV

PREDLOG
Ivanka Vidovič

PRIZNANJE
Bronasti grb

NAGRADA

Utemeljitev:
Ivanka Vidovič je poleg službe vodila še razne krožke (telovadni, ritmični) in sodelovala na
prireditvah v kraju in izven. Več kot deset let je vodila folklorno skupino v zavodu, ter z njo
sodelovala na državni reviji »Zaigrajmo, zapojmo, zaplešimo«.
Od ustanovitve Specialne olimpijade Slovenije je bila aktivna kot trenerka v različnih športih
in s tekmovalci se je udeležila številnih tekmovanj.
Med temi tekmovanji je posebej potrebno omeniti:
− predolimpijado v Schladmingu leta 1992,
− svetovne igre v New Hawnu 1995,
− zimske svetovne igre na Aljaski 1997,
− letne svetovne igre na Irskem 2003.
Sodelovala je tudi kot sodnik v smučarskih tekih, ki jih je organiziral SK Črna na Koroškem.
Preko dvajset let je pela v ženskem nato v mešanem pevskem zboru MATO. Na nastopih je
bila zadolžene za dekoracijo Kulturnega doma.
9.
PREDLAGATELJ
Janez Švab

PREDLOG
Štefanijo Emeršič

PRIZNANJE
Bronasti grb

NAGRADA

Utemeljitev:
Štefanija Emeršič je dolga leta članica Turističnega društva in že šest let njen tajnik.
Je zelo aktivna v času Turističnega tedna, saj sloni velik del operativne izvedbe prireditve in
priprave na njej. Turistično društvo pa ni aktivno samo ob TT, ampak ima še velik del
organizacije ob akcijah čiščenja kraja, praznovanju pusta in tudi ob prednovoletnih
prireditvah.
10.
PREDLAGATELJ
PREDLOG
PRIZNANJE
NAGRADA
Kulturno društvo
Ivan Potočnik
Zlati grb
Franc Piko
Utemeljitev:
Ivan Potočnik se je rodil 29. 12. 1929 v Črni na Koroškem. Na kulturnem področju je začel
delovati že leta 1953 in sicer pri moškem pevskem zboru Svoboda. V zboru je prepeval več
kot 30 let. Sedaj pa je član MoPZ Utrip, tako da na pevskem področju deluje že več kot 55 let.
Za delovanje na kulturnem področju je prejel že več priznanj: bronasti, srebrni in zlati
Vorančev spominek, bronasto, srebrno in zlato Gallusovo značko. Leta 2007 pa je prejel od
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ravne na Koroškem jubilejno častno Gallusovo
značko za večletno delovanje na področju pevske kulture.
Ivan Potočnik pa je bil dejaven tudi na področju obrtništva (krovstvo, kleparstvo,
vodovodarstvo) in je bil v okviru Obrtne zbornice Ravne imenovan za obrtnika Koroške.
Prejel je tudi priznanje za 20 in 25 let delovanja v obrti ter leta 1983 priznanje Medobčinske
gospodarske zbornice Dravograd za zasluge pri razvoju gospodarstva na Koroškem.
Aktiven je bil tudi na družbeno političnem področju, deloval je v organih Krajevne skupnosti
Črna in bivše občine Ravne na Koroškem. Z ustanovitvijo samostojne občine Črna na
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Koroškem je bil v prvem mandatu izvoljen za svetnika, kjer je s svojimi strokovnimi nasveti
pomagal pri komunalni ureditvi kraja.
Člani komisije so po temeljiti razpravi in ovrednotenju predlogov zavzeli naslednje sklepe:
SKLEP 3/1
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se bronasti grb Občine
Črna na Koroškem podeli:
Štefaniji Emeršič, Črna na Koroškem, Pristava 8,
Štefanu Reberniku, Črna na Koroškem,Center 52.
SKLEP 3/2
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se srebrni grb Občine
Črna na Koroškem podeli:
Gorazdu Mlinšku, Ravne na Koroškem, Čečovje 86,
Matjažu Mrdavšiču, Črna na Koroškem, Podpeca 43.
SKLEP 3/3
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se zlati grb Občine
Črna na Koroškem podeli:
Ivanu Potočniku, Črna na Koroškem, Center 81 a.
SKLEP 3/4
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se nagrada Občine
Črna na Koroškem za leto 2009 podeli Jožetu Plescu, Črna na Koroškem, Center 141.
SKLEP 3/5
Komisija za nagrade in priznanja predlaga občinskemu svetu, da se spominska plaketa
podeli:
Turističnemu društvu Črna na Koroškem za 80 let delovanja.

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

Zapisala:

Predsednik komisije:

Nada Vačun

Jože Kaker, l.r.
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