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OBRAZLOŽITEV:
Komisija za odlikovanja in priznanja pri Občinskem svetu Občine Hrastnik je v skladu z določili Odloka
o priznanjih Občine Hrastnik objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih
priznanj za leto 2018. V razpisanem roku je prispelo 8 predlogov za priznanja – dva predloga za naziv
častni občan, en predlog za zlato priznanje, štirje predlogi za srebrno priznanje in en predlog za
bronasto priznanje. V skladu z določili Odloka o priznanjih občine Hrastnik in poslovnika za delo
Komisije za odlikovanja in priznanja so se člani le-te sestali in podrobno pregledali posamezne
predloge. Komisija predlaga, da se podeli en naziv častni občan, eno srebrno in tri bronasta priznanja.
V predlogu sklepa so navedeni predlagani prejemniki občinskih priznanj in dobesedno navedene
obrazložitve s strani njihovih predlagateljev. Predlagatelje Sandija Simončiča in Prosvetnega društva
Čeče-Hrastnik se je pozvalo, ali se strinjajo s prekvalifikacijo srebrnega priznanja v bronasto. Komisija
je namreč na podlagi preučitve obrazložitev navedena predloga ocenila kot primernejša bronasti
stopnji priznanja. Predlagatelji so se s predlogom strinjali.
PREDLOG SKLEPA:
Na osnovi 21. člena Odloka o priznanjih občine Hrastnik (UVZ št. 31/09) Komisija za odlikovanja in
priznanja predlaga Občinskemu svetu v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Edvardu Vecku se podeli naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK« za izjemen prispevek k
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi in na mednarodnem področju.
2. Kulturnemu društvu Svoboda Dol pri Hrastniku, sekciji Ženski pevski zbor se podeli
»SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju.
3. Lidiji Kirn se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
družbenem področju.
4. Sandiju Simončiču se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
družbenem področju.
5. Prosvetnemu društvu Čeče-Hrastnik se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za
delo in uspehe na društvenem področju.
Priznanja bodo nagrajencem podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku.

PRILOGA:
 Obrazložitev posameznih predlogov priznanj (dobesedne navedbe obrazložitev
predlagateljev – v skladu z 21. členom Odloka o priznanjih Občine Hrastnik)
Predsednik komisije
Kristina Drstvenšek

EDVARD VECKO
Rodil se je v veliki družini petih otrok. Z namiznim tenisom je pričel leta 1956 v klubu hrastniške
Tovarne kemičnih izdelkov, kjer je na eni mizi igralo več deset igralcev. Treniral je ob težkih pogojih v
hrastniški steklarni. V želji po napredovanju se je preselil v Ljubljano in igral za namiznoteniški klub
Olimpija.
Zaradi njegovega talenta in vztrajnosti je bil njegov vzpon izjemno hiter. Že leta 1962 je zmagal na
slovenskem in jugoslovanskem državnem prvenstvu za mladince in istega leta z Ištvanom Karpo in
ekipno slavil zmago na Bledu na Evropskem prvenstvu za mladino.
V svoji izjemni športni karieri (posamezno, ekipno, v dvojicah, v mešanih parih) je:
- Na svetovnih prvenstvih osvojil dve bronasti medalji (Ljubljana in Munchen);
- Na evropskih prvenstvih dve zlati (London in Lyon, kjer sta v paru s Stipančičem zmagala
aktualna prvaka Alser-Johansson, kar je bila v tistem času velika senzacija, dve srebrni (Berlin in
Malmo) in tri bronaste medalje (London – 2, Lyon);
- Na sredozemskih igrah tri zlate medalje;
- Na balkanskem prvenstvu eno zlato medaljo;
- Osvojil 27 naslovov prvaka Jugoslavije v članski in mladinski konkurenci;
- Osvojil 33 naslovov prvaka Slovenije od pionirjev do članov;
- Več kot 200-krat igral v reprezentanci tedanje Jugoslavije;
- Postal mednarodni prvak Sovjetske zveze, Avstrije, ČSSR, ZR Nemčije, Skandinavije in Jugoslavije;
- Postal je tudi dvakratni svetovni in dvakratni evropski prvak med veterani.
Po koncu tekmovalne kariere se je pričel ukvarjati s trenerstvom.
Njegova ljubezen in strast do namiznega tenisa ga je po koncu tekmovalne kariere popeljala v
trenerske vode. Začel je kot državni selektor avstrijske reprezentance (1970-75), nato deloval kot
trener Olimpije in leta 1976 odšel v Nemčijo, kjer je treniral bundesligaške ekipe do leta 1982.
Kasneje je zasedel trenerski stolček v Ljubljani in leta 1994 prevzel mesto selektorja za mlade v
slovenski reprezentanci. Od leta 2000 do 2012 je opravljal trenersko in selektorsko delo v Avstriji.
Z namiznim tenisom je povezan še danes, saj se udeležuje veteranskih svetovnih in evropskih
prvenstev.
Leta 1962 je z namiznoteniško reprezentanco prejel priznanje za najboljšo ekipo v Jugoslaviji in
Bloudkovo zlato plaketo, nagrajen je bil z zlato značko Zveze za telesno kulturo Jugoslavije. Republika
Jugoslavija mu je podelila tudi življenjsko priznanje Zaslužni športnik Jugoslavije. Občina Hrastnik mu
je podelila posebno priznanje za zasluge na področju športa. Leta 2013 je bil sprejet v Hram
slovenskih športnih junakov.
Življenjska in športna pot Edvarda Vecka je izjemna tako na športnem področju, delu z mladimi
športniki, razvoju namiznoteniške igre, mednarodni uspehi pa dajejo izjemen pečat prepoznavnosti
občine Hrastnik v mednarodnem in državnem okolju. Kolegi iz namiznoteniških krogov Edvarda Vecka
imenujejo »legenda«, saj je v Sloveniji najboljši namiznoteniški igralec vseh časov.

KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA DOL PRI HRASTNIKU, SEKCIJI ŽENSKI PEVSKI ZBOR
ŽPZ je kot sekcija Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku začel delovati 3. aprila 1979.
Nekatere pevke so v društvu od ustanovitve, nekatere krajši čas, prav vse pa nas druži veselje do
petja in seveda ljubezen do glasbe …
Ženski pevski zbor je vodilo šest zborovodkinj: Ivanka Šerbak Medved, Elizabeta Jakšič, Sabina
Vengušt Krajnc, Karmen Lindič, Simona Weber Goljuf in Anja Zalokar. Pod njihovo taktirko se je
zvrstilo zavidljivo število pevk; več kot sto se jih je nabralo v vseh teh letih obstoja zbora.
Na ustanovnem sestanku 3. aprila leta 1979 se je nabralo 11 pevk in zborovodkinja ter s tem so
začrtale pot novemu zboru. V prvih letih delovanja so prejele več priznanj za sodelovanje, občinsko
priznanje in bronasto značko OF, se vsako leto udeležile tabora v Stični ter prejele priznanje ob
petletnici delovanja zbora. Ob desetletnici so pevke prejele 1 zlato, 2 srebrni in 7 bronastih
Gallusovih značk. Naslednja leta delovanja so prinesla nastope na reviji v občini in Zasavju, tematske
koncerte renesančnih, klasičnih in romantičnih skladateljev ter koncerte s priznanimi glasbenimi
pedagogi, skladatelji. Seveda je zbor deloval tudi dobrodelno, saj so se pevke rade odzvale na
tovrstna povabila. Petnajstletnica je minila z 2 zlatima, 6 srebrnimi in 10 bronastimi Gallusovimi
priznanji. Naslednja leta delovanja so zaznamovali koncerti tu in tam, v cerkvah in na prostem,
predvsem pa so v tistem času pomagali domači glasbeniki in dobile so svojo pesem Dolanke
domačina Vinka Hrovatiča.
Dvajsetletnica delovanja zbora ni skoparila s priznanji: 6 srebrnih, 6 bronastih. Ob obletnici so prejele
občinsko priznanje 8. februar. V 20 letih je zbor zbral 83 samostojnih koncertov in 148 sodelovanj na
raznih proslavah in kulturnih prireditvah. Nova zborovodkinja in nova državna udejstvovanja. Vse to
je prinesla nova taktirka – petje na adventnem Dunaju. Nastopi so se kar vrstili, pevke so rade
prepevale in popestrile marsikatero odprtje in proslavo. Ob 25-letnici zbora je bila kinodvorana na
Dolu polna in na koncertu so zapele 18 pesmi. Pevke so prejele 4 bronasta, 2 srebrni in 3 zlata
Gallusova priznanja. Tridesetletnica je spet prinesla nekaj priznanj: priznanje 8. februar sta prejeli dve
pevki, številne pa priznanja za dolgoletno petje v zboru. Zadnjih deset let glasbenega ustvarjanja so
zaznamovale kar tri zborovodkinje. Dekleta smo rade prihajale na vaje, skupaj nabrale za en lep
pušeljc nastopov in koncertov; kar 192 nastopov in 67 koncertov. Ob 70-letnici društva so bile
podeljene Gallusove značke: 6 bronastih, 1 srebrna, 5 zlatih in 2 častni znački, kar je najvišje
priznanje, ki si ga lahko pevec prisluži s svojim prepevanjem. V vseh teh letih se je zbor 36-krat
udeležil pevskega tabora v Stični.
Menim, da je vsaka pevka zase nekaj posebnega, lep izbor cvetk, ki ga večkrat povežemo v lep šopek.
Delovanje ženskega zbora, in sicer nepretrgano 40 let, je tudi v slovenskem merilu prav lepa doba.
Ženski pevski zbor Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku se s svojim delovanjem trudi
ohranjati slovensko pesem in z udejstvovanjem pripomore h kulturnemu delovanju v občini in širše. V
40 letih delovanja je zbor priredil 340 nastopov in 150 samostojnih koncertov. Prejel je 33 bronastih,
17 srebrnih, 11 zlatih in kar dve častni Gallusovi znački. Članice zbora so bile desetkrat nagrajene s
priznanjem 8. februar, ob 20-letnici pa celoten zbor.

LIDIJA KIRN
Skrb za sočloveka, še posebno za tistega, ki si ne more pomagati sam oz. nima sorodnikov, ki bi mu
lahko pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav, je ena izmed glavnih vrednot , s katero lahko
opišemo predlagano kandidatko. Seveda tu ne mislimo le na »priložnostno« skrb, ampak
vsakodnevno delo, ki upokojenki Lidiji Kirn ne pomeni le obvezo, ampak predvsem poslanstvo, ki ga
nesebično in sleherni dan opravlja pri pomoči starejšim in onemoglim, čeprav je tudi sama že
dopolnila 70 let in že globoko zakorakala v tretje življenjsko obdobje. Kot ena izmed najaktivnejših
prostovoljk v programu »Starejši za starejše«, ki ga že vrsto let uspešno izvaja Društvo upokojencev
Hrastnik, vsakodnevno opravlja svoje delo, čeprav je že kar nekaj časa v pokoju. Trenutno aktivno
pomaga vsaj 20 starejšim, seveda pa vedno na pomoč priskoči tudi, kadar se kateri izmed ostalih
prostovoljk kaj zalomi in svojega predvidenega dela ne morejo opraviti.
Vsakodnevno nakupovanje živil, skrb za vedno poln hladilnik, pomoč pri obiskovanju zdravnikov ter
prevzem in dostava naročenih zdravil do varovank oz. njenih »deklet«, kot jim sama rada reče,
pomoč pri gospodinjskih opravilih … je samo manjši spekter vsega tistega, kar je vsakodnevno na
njenem urniku. Njena pomoč nima meja, skupaj z nekaterimi varovankami obišče tudi zdravnike
(specialiste) v večjih slovenskih zdravstvenih ustanovah, kjer je moralna pomoč vsekakor tudi korak
do hitrejše ozdravitve in okrevanja. S svojimi pridnimi in spretnimi rokami pa tudi pokrpa kakšno
luknjo, prišije kakšen gumb ali tudi zašije kakšen kos oblačila.
V njenem besedišču ne obstaja beseda »ne znam, ne zmorem, ne morem …«. Lidija je vedno
pripravljena pomagati, četudi bi tudi sama kdaj potrebovala pomoč. Njene oskrbovanke bi verjetno
znale povedati marsikaj lepega o njej, predvsem pa o njeni dobroti in nesebični pomoči, za katero
nikoli ne zahteva povračila. Njeno plačilo so iskrive oči njenih »deklet«, zadovoljstvo, ki ga izkažejo
vsakokrat, ko jih obišče na domu, predvsem pa topel objem in stisk roke, s katerim ji izkazujejo to
njeno neprecenljivo pomoč.
Lahko rečemo, da je prostovoljstvo del njenega življenja, kajti le pomoč drugim jo bogati in osrečuje.
Zaveda se, da bo morda tudi sama kdaj potrebovala pomoč, zato še toliko bolj trudi, da bi bila zgled
tudi nam, mlajšim generacijam, ki bomo morali pomagati starejšim. Kajti le vzajemno sodelovanje in
pomoč je tisto, kar naše življenje bogati čisto do konca.
Za njeno požrtvovalno in nesebično delo kot prostovoljka v Društvu upokojencev Hrastnik, si
vsekakor zasluži, da se ji izkaže poklon z bronastim občinskim priznanjem, s čimer se bo tudi potrdilo,
da se programi, kot je »Starejši za starejše«, katerega del je tudi predlagana kandidatka, prava pot za
dosego čim kvalitetnejšega preživljanja tretjega življenjskega obdobja.

SANDI SIMONČIČ
Gospod Sandi Simončič je član društva Sožitje Hrastnik od leta 1997. Po nekaj letih zavzetega dela v
IO društva je leta 2004 prevzel odgovorno, naporno funkcijo predsednika društva. V teh 15 letih je
nivo delovanja s »hendikepiranimi«, mlajšimi in malce starejšimi dvignil na raven, ki je primerljiva, po
besedah same direktorice Zveze Sožitje gospe Mateje De Reya, z najboljšimi društvi v naši državi.
Njegov osebni angažma je prisoten vseskozi, vsak dan. Urnik aktivnosti za člane je natrpan skozi vse
leto, uvedel je tečaje računalništva, pohodništvo, redno kvartarno praznovanje rojstnih dni, kreativne
delavnice, kuharske tečaje, plesne vaje, redno plavanje v našem pokritem bazenu, nekajkrat na leto
Terme Laško, tradicionalni kostanjev piknik, vsakoletno srečanje zasavskih društev, letno ekskurzijo
po Sloveniji, enkrat letno vikend seminar, miklavževanje in ob koncu leta novoletno zabavo.
Mislim, da ni potrebno posebej poudarjati naporov s samoorganizacijo in kaj toliko dogajanja pomeni
osebam s posebnimi potrebami. Ta njihov občutek, da niso pozabljeni, da so pomembni, da so
ljubljeni, jemlje kot zahvalo in pohvalo. Ker je nekaj članov v trboveljskem domu za upokojence ali kje
drugje, jih z njegovo ženo, nepogrešljivo pomočnico in tajnico vozita s svojim avtomobilom na
aktivnosti. Društvo nima svojega prostora, zato kuharske aktivnosti in razne druge tečaje opravljajo
na njunem domu. Seveda vse to volontersko ali kot se temu reče, zastonj. Predsednik Sandi Simončič
se s svojimi varovanci udeležuje tudi raznih športnih specialnih olimpijad, kjer dosega zavidljive
rezultate. Vpliv tako resnega in obsežnega dela se kaže na varovancih, na njihovem počutju, kar ni
neopaženo v širši srenji podobnih ali enakih sfer. Izreden napredek, zaradi tako resne obravnave
opažajo tudi v VDC Zagorje, kamor jih večina hodi. Torej gospod Sandi Simončič je posvetil življenje
pomoči potrebnim. V ožji in širši okolici je znan kot trezen, dober, luciden in marljiv človek. Humanist!

PROSVETNO DRUŠTVO ČEČE-HRASTNIK
Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik letos praznuje 50 let obstoja in delovanja. Njegovi začetki pa segajo
še dlje, ko so se prireditve – predvsem proslava za 8. marec in obisk dedka mraza izvajale v vaški
gostilni »Pri Rinaldiju«. Šele kasneje po letu 1968 ko je bil zgrajen zadružni dom so se prireditve
začele izvajati v dvorani zadružnega doma in 30. 6. 1969 je bilo uradno registrirano Prosvetno društvo
Čeče-Hrastnik. Njegovo delovanje je bilo v nekaterih obdobjih bolj, v nekaterih obdobjih manj
uspešno. Društvo s svojim delovanjem povezuje in združuje prebivalce krajevne skupnosti, pa tudi
širše okolice predvsem na področju kulture, delno tudi na področju športa, gojijo pa tudi ljubiteljsko
pohodništvo. V društvo so včlanjene najrazličnejše generacije, poudarke pa dajejo predvsem otrokom
in mladini.
Delo v društvu temelji na prostovoljnem delu nekaj krajanov, ki jim ni žal časa za tovrstno
udejstvovanje. Pripravljajo prireditve za važnejše praznike: kulturni praznik, dan žena – materinski
dan, praznik krajevne skupnosti. Nekaj prireditev je namenjenih tudi otrokom. To so predvsem
prireditve za zaključek šole, maškarada za otroke, Božiček ali dedek mraz. Nekatere prireditve so
ustvarili sami in postale so že kar tradicionalne.
Za boljše in večje sodelovanje krajanov v KS je bilo društvo skozi leta pobudnik in organizator vrste
prireditev, ki so pomenile druženje in povezovanje mlajših in starejših generacij v krajevni skupnosti,
kot so dan mladosti, s katerim so obujali spomine na mlada – oziroma mladinska leta, obisk tovariša
Tita, izvedba pohoda kurirčkove pošte na Kal, organizacija delovne brigade, s katero se je uredilo
balinišče ob zadružnem domu. Skupaj s pevci Svoboda I iz Hrastnika so organizirali prireditev »obisk
podokničarja«. Da bi bilo družabno življenje v KS čim bolj kvalitetno, predvsem pa razumevanje med
sokrajani in sokrajankami na čim višjem nivoju, že vrsto let organizirajo piknik za 1. maj in
Martinovanje.
Ker v zadnjem času postaja naše življenje vse bolj zapleteno, vsakdanjik pa vse bolj črn in krut, je
potrebno ljudi večkrat razvedriti s humorjem. V ta namen imajo tudi zelo aktivno kulturno skupino
»funšterctim«, ki na humoren način z besedami, dejanji in sceno skuša predstaviti utrinke iz našega
zasavskega življenja v pol pretekli zgodovini, kjer sta prevladovala rudarstvo in kmetijstvo in s tem
prikazati kako se je nekoč živelo in delalo. Sami napišejo besedila za skeče ter jih tudi odigrajo v
domačem zasavskem narečju. Izdelajo pa tudi sceno, primerno za posamezen skeč kot so: »Knapuska
culnga, Čečanske perice ter Čečanske mamce.«
S svojimi skeči nastopajo po širši zasavski okolici. Najbolj so poznani po skeču »Knapuska culnga«, ki
obravnava rudarsko življenje. Nastopajo na vseh večjih prireditvah, ki so povezane z rudarjenjem.
Prikažejo življenje rudarske družine, njihovo opremo – rudarsko kuhinjo, pa tudi kulinariko saj po
navadi po končani predstavi pečejo tudi najbolj znano »knapusko jed – funšterc«. S svojo rudarsko
kuhinjo in peko funšterca sodelujejo tudi na vsakoletni »funštercijadi«, ki je organizirana v občini
Hrastnik in kjer so pobrali že vse najvišje nagrade.
V društvu deluje tudi ljubiteljsko pohodništvo v okviru katerega se organizira pohod na Kum za
kulturni praznik – 8. februar, prvomajski pohod na Kal (zraven sodi tudi kresovanje in postavljanje
mlaja) in miklavžev pohod na Mrzlico.
Pred časom je v društvu v okviru športne dejavnosti delovalo zelo aktivno nogometno društvo, ki je
organiziralo nogometne turnirje ne samo med ekipami sestavljenimi iz različnih starostnih skupin v
krajevni skupnosti, pač pa so sodelovale tudi ekipe iz drugih krajevnih skupnosti naše občine. V
zadnjem času pa se športna dejavnost društva odvija na balinišču ob igrišču v poletnem času. V
jesenskem, zimskem in spomladanskem času se enkrat tedensko družijo ženske – članice v prostorih

zadružnega doma, kjer izvajajo jogo, občasno pa tudi petje narodnih in zabavnih pesmi, s katerimi
nastopajo na prireditvah društva.
Menimo, da prosvetno društvo s svojim delovanjem prispeva k razvoju kulturnega življenja, druženja
in povezovanja krajanov vseh generacij v naši krajevni skupnosti, pa tudi v občini Hrastnik, saj se
udeležujejo nastopov po različnih krajevnih skupnostih in na različnih prireditvah, pa tudi v širši
zasavski regiji, saj gojijo in ohranjajo ljubiteljsko kulturo.
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Hrastnik,

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Hrastnik (UVZ, št. 31/09), čistopisa Poslovnika za delo Komisije
za priznanja in odlikovanja pri Občinskem svetu Občine Hrastnik z dne 17. 6. 2009 in Statuta Občine
Hrastnik (UVZ št.28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji _____ redni seji, dne ________
sprejel naslednji
SKLEP:
1. Edvardu Vecku se podeli naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE HRASTNIK« za izjemen prispevek k
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi in na mednarodnem področju.
2. Kulturnemu društvu Svoboda Dol pri Hrastniku, sekciji Ženski pevski zbor se podeli
»SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na društvenem področju.
3. Lidiji Kirn se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
družbenem področju.
4. Sandiju Simončiču se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
družbenem področju.
5. Prosvetnemu društvu Čeče-Hrastnik se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za
delo in uspehe na društvenem področju.
6. Sklep velja takoj.
Župan
Občine Hrastnik
Marko Funkl

