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ZADEVA: Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2020 

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 

PRAVNA PODLAGA: 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17) 
- Odlok o priznanjih občine Hrastnik (UVZ št. 31/09) 

POROČEVALEC: 
Kristina Drstvenšek, predsednica 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 2020. V razpisanem roku je prispelo 8 predlogov za priznanja – dva enaka predloga za 
zlato priznanje, dva predloga za srebrno priznanje in štirje predlogi 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, 
eno zlato in dve bronasti priznanji. 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. Rdečemu križu Slovenije – območnemu združenju Hrastnik se podeli »ZLATO PRIZNANJE 
OBČINE HRASTNIK « za humanitarno delo in izredno angažiranje  v času  razglašene epidemije 
COVID - 19 
 

2. Elizabeti Skočir se podeli »BRONASTO  PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za sočutno in 
požrtvovalno  dolgoletno delo  na področju paliative in družine. 
 

3. Nejcu Ašiču se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na 
kulturnem  področju. 

 
4. Sklep velja takoj. 

 
 

Priznanja bodo nagrajencem podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku. 
 

 

http://www.hrastnik.si/
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   PRILOGA: 

 Obrazložitev posameznih predlogov priznanj (dobesedne navedbe obrazložitev 
predlagateljev – v skladu z 21. členom Odloka o priznanjih Občine Hrastnik) 

 
Predsednik komisije 
Kristina Drstvenšek 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RDEČI KRIŽ   - OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK 

Obrazložitev 1: 
Hrastniška organizacija Rdečega križa je v dolgih letih svojega delovanja, po pričevanjih mnogih, ker 
uradnih virov ni na razpolago, začela izvajati svoje humanitarno poslanstvo kmalu po končani II. 
svetovni vojni. Kljub svojemu uspešnemu delovanju, RKS - Območno združenje Hrastnik nikoli ni bilo 
prepoznana kot organizacija, ki bi si za svoje delo zaslužila občinsko priznanje.   
Vendar pa je skozi vsa leta delovanja organizacija izkazala visoko moralno držo, njeni prostovoljci so 
opravili na tisoče humanitarnih ur in vedno so bili v prvih vrstah, ko je bilo potrebno priskočiti na 
pomoč. Pa naj je bilo to v času različnih naravnih nesreč, ko je bila nudena pomoč občanom, ki so 
utrpeli naravne ujme, požare ali poplave. Pomagali so tudi mlajšim osebam, ki so zaradi bolezni rabili 
različne vrste pomoči, organizirali ogromno dobrodelnih koncertov, zbirali denarna sredstva, zamaške 
in podobno.  

Ekipa prve pomoči je sodelovala kot podporna skupina v času migracij na slovensko - hrvaški meji in 
bila za svoje izjemno delo pohvaljena.  

Organizacija je prisotna, ko je potrebno pomagati posameznikom zaradi slabšega socialnega stanja, 
ko je potrebno izvesti izobraževanje občanov o uporabi različnih sredstev za pomoč bolnim ali 
poškodovanim, ko je potrebno prisluhniti ostarelim in osamljenim, ki nimajo nikogar, s katerim bi se 
pogovorili o svojih tegobah.  

Osnovno znanje o prvi pomoči nudijo vsem, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita in 
zaradi kvalitete naših predavanj, ki jih vodijo licencirani izvajalci prve pomoči, prihajajo iz različnih 
krajev Slovenije. Izobražujejo člane ekip Civilne zaščite, bolničarje v podjetjih, člane ekip prve pomoči, 
v zadnjem obdobju pa tudi mlade na različnih taborih in v osnovni šoli. 

Aktivni so tudi na področju zbiranja darovalcev organov. 

Zaposleni in prostovoljci na RKS-OZ Hrastnik so vedno stremeli k temu, da pomagajo najbolj ranljivim 
skupinam, zato se trudijo tudi sami zbrati dodatna sredstva, s katerimi pomagajo ljudem, ki se 
znajdejo v stiski. Redno razdeljevanje prehranskih paketov je le manjši del njihove aktivnosti. Vsa leta 
skrbijo za redno organizacijo krvodajalskih akcij, zadnja leta pa pridno zbirajo hrano v trgovinah Spar 
in Mercator ter jo delijo ljudem z nizkimi dohodki ali socialno ogroženim. Organizirajo zbiranje 
prehranskih in higienskih artiklov v akciji »Sosed sosedu sosed« pod pokroviteljstvom Mercatorja ter 
v sodelovanju s Komunalno stanovanjskim podjetjem Hrastnik poskrbijo za oddana oblačila, ki jih 
občani Hrastnika odlagajo v za to namenjene kontejnerje. 

Področij dela je še več, kajti pestrost aktivnosti se ves čas povečuje. Še posebej pa je potrebno 
izpostaviti njihovo delo v času pandemije, kjer so se pokazali in dokazali kot odgovorna humanitarna 
organizacija na področju skrbi za starejše občane, skrbi za socialno ogrožene skupine, pri razvažanju 
toplih obrokov, opravljanju nakupov v trgovinah in lekarnah, pri nudenju pomoči starejšim pri obisku 
bank, izvajanju pomoči pri hišnih opravilih, z obveščanjem in osveščanjem občanov  ter nudenjem 
psihosocialne in materialne pomoči vsem tistim, ki so pomoč potrebovali. V času pandemije se je 
organizacija potrudila in z podarjeno računalniško opremo oskrbela učence, katerih družine niso 
imele možnosti nakupa le te. Tako so omogočili, da so ti učenci lahko redno in uspešno opravljali 
šolske obveznosti na daljavo.  

 

 

 



Organizacija je nesebično pomagala vsem, ki so se znašli v stiski kljub možnostim okužb. Prostovoljci 
so organizirano in odgovorno opravili svoje delo in bili od vseh, ki jim je bila nudena kakršnakoli 
pomoč pohvaljeni za svoje nesebično delo. Delo RKS - OZ Hrastnik so na RK Slovenije ocenili kot eno 
izmed najbolj aktivnih združenj v zadnjih letih, kar se je še posebej izkazalo v času pandemije in zato 
predlagali, da enega od prostovoljcev predstavijo tudi v Evropskem parlamentu, kar so tudi storili. Za 
predstavitev smo izbrali prostovoljca Marka Kavzarja. 

Glede na vse zapisano je prav, da se jim zahvalimo in jih pohvalimo za dolgoletno služenje občanom 
Hrastnika, ter jih nagradimo s podelitvijo zlatega občinskega priznanja, ker si ga RKS - OZ Hrastnik 
vsekakor zasluži. 

Obrazložitev 2: 
V začetku leta je svet s temeljev vrgla epidemija koronavirusa. Za trenutek smo zastali, nato pa 
spoznali, da bo potrebno hitro in učinkovito ukrepanje, ki pa se mora vzpostaviti praktično čez noč. 
Situacija, ki je marsikateremu mestu predstavljala prevelik izziv.  
 
V občini Hrastnik smo se s situacijo dobro spopadli, zahvala za to pa gre v prvi vrsti Rdečemu križu 
Hrastnik. 
 
Rdeči križ Hrastnik je humanitarna organizacija z dobro vzpostavljenim sistemom pomoči in 
prostovoljcev. Več desetletij predanega dela ima za rezultat številne uspešno izpeljane projekte in 
število prostovoljskih ur, ki se jih je prenehalo šteti. Dobrodelni koncerti in akcije, krvodajalske akcije, 
pomoč ob naravnih nesrečah, prehranski paketi za starejše in za socialno ogrožene, izobraževanja o 
prvi pomoči, pomoč njihovih ekip reševalcev … vse to je le drobec v delu, ki ga Rdeči križ Hrastnik v 
okviru svojega poslanstva redno izvaja.  
 
Ob soočenju z epidemijo so nemudoma prevzeli osrednjo vlogo pri zagotavljanju pomoči v času 
izrednih razmer. Vse njihove pretekle izkušnje in že vzpostavljene mreže so se izkazale za nepogrešljiv 
del boja proti epidemiji.  
 
Rdeči križ Hrastnik je v najtežjih mesecih skupaj s številnimi drugimi zavodi, organizacijami ter občino 
oskrboval več kot 400 posameznikov in družin, ki so potrebovali pomoč, še posebej so skrbeli za 
najranljivejše skupine – starejše občane in socialno ogrožene.  
 
Z njihovo pomočjo smo s toplimi obroki dnevno oskrbovali številne občanke in občane, ki iz različnih 
razlogov sami niso mogli poskrbeti za obrok. Skupaj s številnimi prostovoljci in ob pomoči gasilcev so 
skrbeli tudi za razvoz in dostavo pomoči na dom. Socialno ogroženim posameznikom in družinam je 
bilo dostavljenih več kot 200 paketov pomoči v zgolj enem mesecu. Skupaj z ekipo projekta Starejši za 
starejše so poskrbeli tudi za pripravo in distribucijo paketov za nekaj manj kot 100 starejših občanov, 
ki so vključeni v projekt.  
 
Starejšim in bolnim so v času epidemije opravljali najnujnejše nakupe, na pomoč so priskočili tudi 
oskrbovankam in oskrbovancem Doma starejših Hrastnik, katerim so prav tako pomagali pri nakupih, 
pri prevzemih zdravil v lekarni … Preko akcije zbiranja računalnikov so pomagali tudi osnovnošolcem. 
Marsikatera družina s šoloobveznim otrokom, za katere so še šolska vrata zaprla in jih postavila pred 
izziv učenja na daljavo, se je znašla v stiski, saj je še vedno precej družin, ki doma nimajo računalnika. 
S pomočjo akcije so zbrali računalniško opremo in marsikateremu otroku omogočili pridobivanje 
znanja in enakovreden položaj s sošolci.  
 
 
 



Rdeči križ Hrastnik je prevzel tudi koordinacijo prostovoljcev in prostovoljk pri vzpostavljanju 
občinske mreže pomoči. V času, ko smo vsi ostajali doma, so se člani Rdečega križa Hrastnik z 
zaščitno opremo vsakodnevno podali na teren in s tem ogrožali lastna življenja, saj so bili 
izpostavljeni morebitnim okužbam.  
 
Na podlagi zapisanega verjamemo, da se jim je za nesebično delo, ki ga že leta opravljajo v naši 
skupnosti, še posebej pa v času epidemije, potrebno zahvaliti. Pa čeprav sami zahvale ali nagrad 
nikoli ne pričakujejo, kaj šele zahtevajo. Verjamejo namreč v svoje poslanstvo in stisk roke tistih, ki 
jim pomagajo, jim je dovolj. Saj je to tisto, kar nahrani dušo in jim daje zagon za nadaljevanje dela.  
 
Za njihovo nesebično pomoč in delo predlagamo, da se jim podeli zlato priznanje Občine Hrastnik.   
 

ELIZABETA SKOČIR 

 

Z začetkom leta 2020 se je upokojila Elizabeta Skočir, mnogim poznana kot Erži, dolgoletna in 
spoštovana patronažna  sestra. Pred upokojitvijo je bila zaposlena kot koncesionarka na področju 
patronažne zdravstvene nege na območju občine Hrastnik, ki je svoje poslanstvo za občane Hrastnika 
s srcem opravljala več kot 40 let. Predlog za podelitev je namenjen priznavanju, da je s svojim 
delovanjem, ki daleč presega okvir pričakovanega, pomembno vplivala na kakovost življenja občanov.  
 
V več kot štirih desetletjih je oskrbovala in pomagala pri preventivnih in kurativnih obravnavah 
ogromno posameznikom. Njen požrtvovalen način obravnave pa je družinam pomagal v težkih ali 
celo najtežjih trenutkih življenja. Zdrave in bolne ljudi je spremljala praktično v vseh življenjskih 
obdobjih - od rojstva do smrti. Vedno je bila pripravljena pomagati, bodisi s svojim znanjem, 
nasvetom, napotitvijo ali pa zgolj s prijazno in toplo besedo, ki jo nekdo potrebuje. Njena pomoč ni 
poznala urnika, prav tako kot je ne pozna bolezen ali potreba po pomoči. 
 
 Vseskozi je bila prepoznana po izjemnem čutnem razumevanju in neizmerni strasti do svojega 
poslanstva, pri čemer jo odlikujejo njena profesionalnost, natančnost in organiziranost. Njeno delo ni 
bilo nikoli omejeno na 8-urni delovnik, pač pa je svoje poslanstvo praktično živela. 
Občanom je bila dosegljiva ne glede na uro ali dan in prav zaradi te predanosti tudi sedaj, v teh 
negotovih časih, ko je sicer že upokojena, še vedno prejema ogromno klicev nekdanjih uporabnikov s 
prošnjo po nasvetu. Vedno je bila pripravljena pomagati tudi pri drugih projektih, ki so ljudem, 
živalim ali naravi prijazni bodisi preko svojega dela bodisi povsem prostovoljno. 
 
Delo v zdravstvu je na območju občine Hrastnik opravljala vse od leta 1979, ko se je zaposlila v 
Zdravstvenem domu Hrastnik. Pred tem je bila zaposlena kot medicinska sestra na intenzivni negi na 
takratnem Inštitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo na Golniku. V Hrastniku je najprej delo 
opravljala kot medicinska sestra v različnih ambulantah in zatem kot patronažna medicinska sestra in 
vodja patronažne službe pri ZD Hrastnik, vse do leta 1997. V tem času je tudi diplomirala ob delu na 
takratni Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani.  
 
Po pridobljeni koncesiji lokalne skupnosti in s sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v Ljubljani je med prvimi v Sloveniji postala samostojni podjetnik na področju 
zdravstvene dejavnosti, in sicer patronažnega varstva in zdravstvene nege. To delo je nepretrgoma 
opravljala od leta 1997 vse do konca leta 2019, ko se je upokojila po več kot 45 letih delovne dobe.  
 
V času opravljanja patronažne službe je bil zanjo človek vedno na prvem mestu in nemalokrat se je 
šele v poznih večernih urah in koncih tedna podrobneje posvetila obsežni birokraciji in drugim 
potrebnim administrativnim opravilom. Nesebično je stala ob strani bolnikom v paliativni oskrbi in 
svojcem umirajočega, ki so se tudi na podlagi njenih priporočil, knjig ali nasvetov lažje poslovili od 



svojih najbližjih. Tudi po koncu formalne obravnave, si je kljub natrpanemu urniku vzela čas, da je 
povprašala po počutju in potrebah ljudi, zato je mnogi ne bodo nikdar pozabili. 
V patronažni službi v Hrastniku je bila toliko let, da je mnogim mamicam, ki so prišle iz porodnišnice 
domov z novorojenčkom, povedala: «Tudi vas sem kopala…!«. V prvih dneh z novorojenčki je 
mamicam in drugim članom družine pomagala pri spoprijemanju z neštetimi odprtimi vprašanji in 
napotki, ki so nemalokrat presegali zgolj fizično obravnavo. 
Zaradi nadvse prijazne in razumevajoče obravnave v teh prvih, občutljivih dneh z dojenčki, je bila 
pogosto pozitivna referenčna točka pogovorov mladih mamic.  
Mnogi bodo pogrešali njeno strast do dela patronažne sestre in njeno veliko potrpežljivost do 
pacientov, do katerih je vedno gojila spoštljiv in prijazen odnos. Imeti takšnega Človeka v kraju, ki 
opravlja patronažno službo, je velik privilegij in izjemnega pomena, saj neposredno vpliva na življenja 
mnogih občank in občanov in jim zvišuje obravnavo v najbolj potrebnih trenutkih ter na ta način 
omogoča višjo kvaliteto življenja. 
Za njeno izjemno in požrtvovalno delo ter izredna prizadevanja tudi izven okvira službe v več kot 40 
letih v občini Hrastnik, zato menimo, da si zasluži prepoznanje tudi na občinski ravni s podelitvijo 
priznanja. 
 
Prekmurka, ki je Hrastnik že desetletja nazaj vzela za svoj ljubljeni domači kraj, nemalokrat celo bolj 
kot marsikateri tukaj rojeni občan, je tudi sicer družbeno odgovorna občanka, ki s prostovoljnimi 
dejanji pripomore pri ohranjanju ključnih vrednot človeka, živali in narave. Bila je družbeno aktivna v 
Sadjarskem društvu Hrastnik; prostovoljno pa je pomagala tudi pri posameznih humanitarnih, 
okoljskih in drugih projektih in akcijah posameznih društev v Hrastniku. S svojo pripravljenostjo 
pomagati je po našem mnenju lahko vzor družbeno odgovornega občana, ki dostojanstvo človeka ter 
spoštovanje živali in narave, postavlja na prvo mesto. 
 

NEJC AŠIČ 

 

Nejc Ašič je idejni vodja in nosilec projekta festivala Slovenska nota, ki že štiri leta poteka pod 
okriljem Mladinskega centra Hrastnik. Ob tem je ključno poudariti, da se že štiri leta loteva izvirnega 
projekta povsem prostovoljno in za dolge dneve in neskončne ure uresničevanja svoje ideje nameni 
ves svoj prosti čas in svojo neizmerno energijo in voljo.  
 
Pri Slovenski noti gre za pevsko tekmovanje, ki daje priložnost neuveljavljenim pevcem in pevkam. 
Avdicije se je lansko leto udeležilo več kot 40 mladih glasbenih ustvarjalcev z vse Slovenije. 
Tekmovanje je namreč že zdavnaj preraslo občinske okvirje in je postalo prepoznano širom države. 
 
V tem medregijskem projektu je Nejc Ašič tako v Mladinskem centru Hrastnik združil mlade literate 
pri pisanju besedila, kot tudi avtorje glasbe in druge umetnike, da smo lahko ustvarili serijo 
kvalitetnih večerov (literarni, glasbeni, finalni večer) in povezanih prireditev - avdicija, promocijski 
koncerti, nastopi v okviru poletnih dnevov mladih. Rezultat vsega tega dogajanja prek celega leta pa 
je vsako sezono v studiu posneta avtorska skladba za mlado pevko ali pevca, ki zmaga na festivalu, in 
posneta oddaja finalnega večera festivala, ki vsako leto napolni dvorano Delavskega doma v 
Hrastniku. Zmagovalno avtorsko pesem tako z opombo o hrastniškem festivalu predvajajo radijske 
postaje širom Slovenije, posnetek finalnega večera pa predvajajo številne lokalne televizije z vse 
Slovenije. Seveda se tudi na ta način širi dober glas o občini Hrastnik in njenih mladih kreativcih. 
 
Prva Slovenska nota se je odvila leta 2017, ko je slavila Samantha Maya in za nagrado dobila svojo 
prvo pesem Tu in tam. Na Slovenski noti 2018 je slavila Maruša Zmrzlak in tako za svoj debitantski 
singl prejela pesem Skušnjava. Na zadnji ediciji tega tekmovanja, na Slovenski noti 2019, pa je slavil 
mladenič Denis Trap, ki je posledično izdal svojo prvo pesem Noč in dan. Tekmovanje se prireja tudi v 
letu 2020 in je že postalo tradicionalno. Slogan letošnje Slovenske note je "Najdi svoj izraz" in 



vzpodbuja pevce ter pevke, da odkrijejo svojo lastno identiteto, kdo so, v kaj verjamejo in da vse to 
vpletejo v svojo podobo pevca oz. pevke.  
 
Dodana vrednost lanske Slovenske note so bili tudi predstavitveni spoti finalistov. Snemali smo jih 
namreč na desetih izredno zanimivih lokacijah v Hrastniku in tako promovirali in predstavili širši 
javnosti turistične znamesitosti in potenciale naše občine. 
 
Nejc je prevzel tudi eno glavnih vlog pri ozaveščanju javnosti o festivalu in vseh povezanih dogodkih. 
Z uporabo sodobnih komunikacijskih poti je tako festival, MCH in občino Hrastnik izdatno promoviral 
po vsem svetu. Festival, ki ga je zasnoval Nejc Ašič je namreč v treh letih postal idejno in razvedrilno 
središče v osrčju Zasavja, kamor je privabilo pevce iz celotne Slovenije, si pridobilo več kot 70.000 
ogledov na YouTubu, neštete interakcije na družbenih omrežjih, festivalu pa so zaupala tudi znana 
imena slovenske glasbe v strokovnih žirijah. 
 
Ašič je bil s svojo zavzetostjo in predanostjo projektu vključen v vse faze projekta. Koordiniral je 
veliko ekipo prostovoljcev Mladinskega centra in se izkazal kot učinkovit in empatičen vodja. Eno leto 
je tudi povezoval finalni večer in se izkazal še v vlogi voditelja prireditev. Izkušnje je uporabil tudi pri 
vodenju nekaterih drugih prireditev v občini (Osrednja občinska slovesnost, dogodki v knjižnjici, 
mladinskem centru, itd.) 
 
Njegove angažirane aktivnosti ni ustavila niti epidemija korona virusa. Stik z ljubitelji slovenske glasbe 
in festivala Slovenska nota je ohranjal z intenzivno promocijo na družbenih omrežjih in z uvedbo 
spletnega projekta Notini on-line dueti, v katerih so nekdanji tekmovalci festivala pripravili in 
predvajali pevske duete po izboru gledalk in gledalcev. 
 
Nejc Ašič se sicer udeležuje različnih projektov, ki jih pripravljamo v MCH. Vedno je kot prostovoljec 
pripravljen priskočiti na pomoč pri aktivnostih centra. V času epidemije je vzpostavil tudi pogovorni 
show v živo prek družabnega omrežja instagram in ves čas izolacije razveseljeval gledalke in gledalce 
z zanimivi pogovori na družbeno relevantne teme v živo. 
 
Sicer je diplomant psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti in zaključuje magistrski študij 
psihologije z zanimanjem za medijsko psihologijo in slovenske, pa tudi evropske medijske fenomene. 
V prostem času sodeluje tudi s psihološko revijo Panika ter s portalom Evrovizija.com, dobro leto dni 
pa je sourednik študentske spletne strani Psihologija dela, kjer s študenti psihologije objavljajo 
znanstvene ter poljudne članke s področja kadrovske psihologije in psihologije organizacij ter 
podjetij. Znanstveno ga najbolj zanima presečišče medijskih fenomenov s psihologijo množic ter 
socialno psihologijo, saj verjame, da ravno skozi medijske fenomene najbolj prosevajo narava 
posameznika, odnosi med ljudmi ter klima družbe, v kateri živimo. 
 
Nejca Ašiča odlikujeta izreden žar in prizadevnost, ki skupaj s samostojnostjo zagotavljata izvrstne 
rezultate. Prepričani smo, da ga bo občinska nagrada spodbudila tudi k nadaljnjemu delu v lokalni 
skupnosti in da bo tudi v prihodnje s svojim delovanjem širil dober glas o naši občini drugje po svetu. 
 
V Mladinskem centru Hrastnik smo tudi prepričani, da je čas, da bronosto občinsko priznanje 
dejansko (končno) prejme mlada oseba, ki več kot očitno ustreza namenu in bistvu tega priznanja – 
torej za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo! 
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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 

 
S K L E P : 

 
1. Rdečemu križu Slovenije – območnemu združenju Hrastnik se podeli »ZLATO PRIZNANJE 

OBČINE HRASTNIK « za humanitarno delo in izredno angažiranje  v času  razglašene epidemije 
COVID - 19 
 

2. Elizabeti Skočir se podeli »BRONASTO  PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za sočutno in 
požrtvovalno  dolgoletno delo  na področju paliative in družine. 
 

3. Nejcu Ašiču se podeli »BRONASTO PRIZNANJE OBČINE HRASTNIK« za delo in uspehe na 
kulturnem  področju. 

 
4. Sklep velja takoj. 

 
 
                                                                                                                                       Župan  

                                                                                              Občine Hrastnik 
                       Marko Funkl 
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