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ZADEVA: Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2018
NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa
PRAVNA PODLAGA:
- Statut Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17)
- Odlok o priznanjih občine Hrastnik (UVZ št. 31/09)
POROČEVALEC:
Franjo Krsnik, predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja
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 6 predlogov za priznanja, s strani 7 različnih
predlagateljev (trije predlogi za bronasto priznanje, en predlog za bronasto/srebrno priznanje in dva
predloga za srebrno 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 eno srebrno in tri bronasta priznanja, v predlogu sklepa so
navedeni predlagani prejemniki občinskih priznanj in dobesedno navedene obrazložitve s strani
njihovih predlagateljev.
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. Jožetu Budnu se podeli »SREBRNO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
kulturnem in družbenem področju
2. Vojki Povše Krasnik se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe
na družbenem področju
3. Barbari Matek se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na
društvenem področju
4. Štefanu Kajiču 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
Franjo Krsnik

JOŽE BUDEN
Hrastničani smo ponosni na to, da imamo za seboj tako bogato glasbeno ustvarjalnost in kulturno
tradicijo. V okolju, sicer navzven bolj znanem po na videz robustnem delavskem človeku, že
desetletja skozi umetnost, predvsem skozi glasbo, dokazujemo, da je v nas nekaj več.
Jože Buden, prvi glas Zasavja, si življenja brez glasbe ne predstavlja. Pravi, da mu je mama Ivanka
dober glas položila v zibelko, za kar ji je od srca hvaležen. Glasba ga že od malih nog spremlja na
vsakem koraku. Kot otrok je obiskoval glasbeno šolo, kjer se je učil igranja na klavir. Prve odrske
izkušnje je pridobil na Veselem toboganu in prireditvi Pokaži kaj znaš. Glasbena pot ga je zanesla h
glasbeni skupini Beli labodi, kjer je leta 1974 začel graditi svojo pevsko kariero.
Štiri desetletja je prepeval pri narodno zabavnem ansamblu Zasavci in širil glas o Zasavju in Hrastniku
po Sloveniji in izven naših meja. S člani ansambla so prepotovali Avstrijo, Francijo in Nemčijo, med
poletnimi meseci pa so igrali v istrskih obmorskih krajih. Na leto so opravili več kot 60 nastopov.
Vemo, da kultura in glasba združujeta našo tradicijo in navade, slovenska pesem pa ohranja naše
glasbeno izročilo v vsej svoji raznolikosti. Zato smo ponosni, da so Jože Buden in Zasavci daleč preko
meja prenašali tudi pristno narečje, šege in kulturo naše regije.
Jože je nastopal tudi kot samostojni pevec na različnih prireditvah in koncertih. Velikokrat je kot gost
zapel ob spremljavi steklarske in rudarske godbe, rad se je odzval vabilom na dobrodelne koncerte in
priložnostne nastope. Pravijo, da je človeški glas najstarejše in najlepše glasbilo. Jožetov prodoren
glas in »visoka štima«, kot sam opiše svoj glas, je obiskovalce vedno znova navduševal.
Bil je zelo iskan in cenjen med slovenskimi glasbeniki. Zato ni nič nenavadno, da je skupaj z Otom
Pestnerjem, Tomažem Kozlevčarjem, Igorjem Podpečanom in drugimi ustvaril ter leta 2001 izdal
samostojno CD ploščo z naslovom Buden sem.
Jožetu Budnu smo hvaležni za dolgoletno delo in prispevek k bogatenju družbenega življenja v naših
krajih. V vseh teh desetletjih je žrtvoval ure in ure prostega časa in z Zasavci so z neverjetno vedrino
širili optimizem in dobro voljo med ljudi. Še danes nam njihova glasba polepša življenja ob veselih, pa
tudi manj prijaznih dogodkih.
Jože je v glasbo vložil veliko truda in potrebno je bilo veliko odrekanja, saj je poleg prepevanja
opravljal redno službo. Izšolal se je za slikopleskarja. Prvo zaposlitev je dobil na hrastniški komunali,
nekaj let je delal v tovarni kemičnih izdelkov, nato se je odločil za samostojno obrt. Sedaj je že četrto
leto v pokoju.
Jože je poleg glasbe vedno našel čas tudi za delo v krajevni skupnosti. Član sveta KS Dol pri Hrastniku
je že četrti mandat zapored. V letih 2009 in 2010 je opravljal funkcijo predsednika krajevne skupnosti.
Vsa leta je sodeloval pri ključnih projektih na Dolu. S svojimi pobudami in idejami je iskal možnosti za
izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Redno se je udeleževal in pomagal pri delovnih in čistilnih
akcijah, ki so potekale v krajevni skupnosti. Nepogrešljiv je pri organizaciji in izvedbi različnih
prireditev v kraju – pustni ples, pokop pusta, krajevni praznik, miklavževanje … Odlično se znajde v
vlogi povezovalca, že več kot deset let pa kot Miklavž razveseljuje naše najmlajše. Za prizadevno delo
je leta 2007 prejel priznanje »Zaslužni krajan«.

BARBARA MATEK
V gasilske vrste je stopila leta 2003 na pobudo Timoteja Funkla, ko se je v PGD Dol pri Hrastniku
sestavljala ženska desetina za tekmovanje.
Še istega leta je opravila osnovni tečaj za gasilca, leta 2008 pa specialnost uporabnika radijskih postaj.
Tečaj za vodjo skupine je opravila leta 2006, leta 2010 tečaj za vodjo enot, v lanskem letu pa tečaj za
gasilskega častnika.
Tečaj za mentorja mladine je opravila leta 2007 in od takrat naprej ima funkcijo pomočnika mentorja
mladine v matičnem društvu. Delo z otroki je Barbari v veselje in izziv, da lahko tudi najmlajše nauči
kaj o gasilstvu. Z mladino se že vrsto let udeležuje regijskih in državnih tekmovanj, taborov, leta 2012
pa so bili z mlajšimi in starejšimi pionirji državni prvaki na tekmovanju društev mladi gasilec. Leta
2016 pa so z mladimi gasilci zopet dosegli izjemen rezultat saj so na državnem tekmovanju društev
mladi gasilec na Kidričevem zasedli drugo in tretje mesto.
Od leta 2013 je v PGD Dol pri Hrastniku mentor mladine in predsednica mladinske komisije na gasilski
zvezi Hrastnik.
Od leta 2016 je tudi članica ekipe prve pomoči za bolničarje Civilne zaščite in Rdečega križa v občini
Hrastnik.
Deluje tudi v ljubiteljski kulturi, saj je že od svojega 17. leta članica ženskega pevskega zbora KUD
Svoboda Dol pri Hrastniku. Leta 2011 pa je prevzela tudi funkcijo blagajnika v društvu, katero opravlja
še danes.
VOJKA POVŠE KRASNIK
Vojka Povše Krasnik je v 80 letih prejšnjega stoletja kot članica sveta KS Dol sodelovala pri
imenovanju ulic in naselij v KS Dol pri Hrastniku. Njeno zavzeto delo se je izkazalo pri gradnji
poslovno stanovanjskega objekta Trg borcev NOB 13, kjer je zagovarjala gradnjo splošne in zobne
ambulante, kasneje izgradnjo športne dvorane Dolanka, bila je tudi med ustanovnimi člani RK Dol. Ko
se je ustanovila pletilska sekcija članic , so bile težave s prostorom. Nenaklonjenost posameznikov je
utišala in predlagala prostor , katerem se še danes sestajajo.
Žurnalistiki je ostala zvesta. Več kot 25 let je bila novinarka, nekaj časa tudi glavna in odgovorna
urednica Radia Trbovlje. Svoje poslanstvo je združila z dopisovanjem v časopisa Delavska enotnost,
Komunist, njeni članki so bili brani v lokalnem časopisu Naš barometer, v Steklarju, Srečnu in po
osamosvojitvi je sodelovala z uredništvi Dnevnika, Nedeljskega, Republike in Slovenca. Videvali smo
jo tudi na lokalni televiziji Kanala 5 v informativni oddaji Tedenski mozaik. Do danes je ostala
dopisnica Nedeljskega Dnevnika.
V novinarstvu je bila nagrajena za »najboljši komentar » lokalnih radijskih postaj Slovenije, leta 1990,
radijski kolegi pa se je spominjajo po svoji energičnosti, saj je s slabo radijsko tehniko uspela
prepričati in dokazati, da se lahko iz planinskega doma v Gorah pripravi javna radijska oddaja z
dolskimi planinci. To je bilo 1.8.1981 leta in takrat je prejela številne pohvale. Prejete honorarne
zaslužke je namenila za nakup mamografa v SB Trbovlje, za RK in dializni oddelek. Dobrodelno še
danes piše scenarije za večje prireditve in jih tudi povezuje, v kolikor ji dopušča čas.

Ponovno je bila leta 2006 izvoljena v krajevni samoupravi , kjer je bila 2 leti predsednica sveta KS
Dol. V njenem kratkem času so bili opazni premiki. Z zborom krajanom, sestanki krajanov na terenu ,
vodstvom občine , vodilnimi na RTH Trbovlje in ministrstvi ji je uspelo prepričati odgovorne za
investicije in tako je bil na Partizanski cesti saniran »Gorenčev plaz«, utrjen zgornji del struge potoka
Bela, asfaltirana cesta, napeljana javna razsvetljava in urejeno manjše otroško igrišče. Predlagala je
lokacijo , da so ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne , postavili spominsko obeležje na Partizanski
cesti. Njena ideja je bila tudi uvesti na Dolu Miklavževanje, krajanom Kopitnika je s pomočjo varuha
človekovih pravic, g. Bizjaka, pomagala pri razrešitvi zemljiških nesoglasij , socialno ogroženi družini
na Brnici pa priskrbela denarna sredstva RTH za sanacijo hiše in krajanki napeljavo pitne vode .
Skušala je pomagati ljudem, ki so se obrnili nanjo in vedno jim je na voljo z nasveti.
O delu in ljudeh, ki so živeli in živijo v KS Dol pri Hrastniku Vojka veliko ve. Svoje znanje in izkušnje je
podelila tudi z odprtjem razstave o županu Jakobu Drakslerju ob krajevnem prazniku in s pomočjo
ekipe članov sveta KS in DU Dol organizirala na Partizanski cesti dvakrat družabno srečanje.
Kot nosilka kmetijske dejavnosti je v letih 2012 in 2013 v sklopu kmetijske svetovalne službe
omogočila prikaz rezi sadnega drevja v travniškem sadovnjaku. Prvo leto je bilo 60 obiskovalcev iz
Zasavja , naslednje leto pa še več in vse je pogostila z domačimi dobrotami. Na zasavskem
ocenjevanju sadnih vin je leta 2013 prejela zlato priznanje , letos pa srebrno priznanje hrastniškega
sadjarskega društva.
Je članica Občinskega sveta občine Hrastnik in zastopa interese krajanov Dola, predvsem pa starejše
generacije.
ŠTEFAN KAJIČ
Štefan aktivno deluje v društvu od leta 1981 in vseh 37 let nesebično sodeluje pri delovanju zbora. V
tem obdobju je postal prejemnik bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke, v letu 2014 pa je prejel
častno Gallusovo značko in »Jubilejno priznanje za posebne dosežke na področju ljubiteljske kulture«.
Zbor sodeluje in nastopa na mnogih dogodkih v občinskem merilu, kot so otvoritve razstav, proslave,
dogodki ostalih društev (druženja, občni zbori), druženje z oskrbovanci doma starejših Hrastnik,
druženje z občani Krajevnih skupnosti in še razne prireditve v organizaciji Zveze kulturnih društev
Hrastnik, KRC Hrastnik in ostalih organizatorjev. Večina teh nastopov ne bi bila mogoča brez
sodelovanja Štefana in »njegove« kitare, ki odločilno pripomore pri izvajanju pesmi in bogatega
repertoarja zbora.
Zato je društvo na zboru članov 15. marca 2018 soglasno sklenilo, da predlaga Štefana Kajiča za
bronasto občinsko priznanje v zahvalo in priznanje za sodelovanje v preteklosti in spodbuda za
nadaljnja leta.

