
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07), 14. 
člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02) in na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Žužemberk na svoji 
20. redni seji, dne 29.06.2009 sprejel 

 

SKLEP  

o podelitvi  priznanj Občine Žužemberk za leto 2008 

 
1. člen 

Naziv častnega občana Občine Žužemberk prejme 

Bojan Brulec, prof., trener 

Obrazložitev: 
Bojan Brulec, profesor in odbojkarski zanesenjak je rojen Žužemberčan. Že v rani mladosti, ga je 
pritegnila odbojka, ki so jo že od leta 1954 v Žužemberku začeli žužemberški zanesenjaki. Z uspehi na 
republiški in takrat tudi državni ravni so mladega odbojkarja pripeljali v vrste mladinske republiške 
reprezentance in kasneje tudi v vrste takratne državne jugoslovanske reprezentance s katero je osvojil 
dve medalji. V letu 1994 je skupaj še z ostalimi ljubitelji odbojke, odbojko zopet vrnil v Žužemberk in 
postal predsednik OK Žužemberk. S svojim strokovnim in neutrudnim delom, je prispeval, da se je v 
letu 1997/98 odbojkarski uvrstil v prvo državno ligo. Svoje znanje pa ni posredoval samo 
žužemberškim odbojkarjem ampak tudi slovenski kadetski reprezentanci in drugim. 
Profesor Bojan Brulec je s svojo ljubeznijo do odbojke in domačega kraja ime Žužemberka ponesel ne 
samo po Sloveniji, ampak tudi po takratni Jugoslaviji ter svetu, domači odbojkarski klub pa je postal 
valilnica odličnih mladih odbojkarjev, ki so in še dosegajo uspehe tudi na mednarodni ravni..   

Predlagatelji: TD Suha krajina in Zares 
 

2. člen 
Zlati grb Občine Žužemberk prejme 

Jože Hribar st., ravnatelj v pokoju 

Obrazložitev: 
Jože Hribar je bil dolgoletni ravnatelj Osnovne šole Prevole, član in predsednik Krajevne skupnosti 
Hinje. Šola je bila od nekdaj središče dogajanja in kulturnega utripa v kraju in kot učitelj in nato 
ravnatelj je veliko prispeval k kulturnemu in gospodarskemu razvoju. Pod njegovim vodstvom je bilo 
prirejenih in organiziranih veliko kulturnih prireditev, zasluge mu gredo tudi za prenovo šole in 
dozidavo sodobne športne dvorane. Kot član sveta KS Hinje se je zavzemal za izgradnjo 
infrastrukture, zlasti za asfaltiranje cest, izgradnjo vodovoda, telefonije, javne razsvetljave ter aktivno 
sodeloval pri gradnji mrliških vežic. Jože Hribar je prispeval k prepoznavnosti Suhe krajine širom 
Slovenije, saj je skupaj z RTV Slovenija kar 10-let organiziral letovanje otrok iz cele Slovenije na OŠ 
Prevole.  

Predlagatelj: KS Hinje, PGD Hinje, OŠ Prevole, TD Suha krajina, Zares  
 

3. člen 
Srebrni grb Občine Žužemberk prejmejo 

Janez Boben, samostojni podjetnik iz Visejca 

Obrazložitev: 
Janez Boben je po izobrazbi lesni tehnik in s svojim znanjem ter smislom je aktivno sodeloval pri 
razvoju Krajevne skupnosti Hinje, katere član je že vrsto let. Zavzemal se je za napeljavo telefonije, 
javne razsvetaljave, asfaltiranje cest, postavljanje mrliških vežic, in bil glavni organizator pri 
postavljanju in opremljanju cerkve na Visejcu. Janezu Bobnu ni bilo nikoli žal prostovoljno vloženega 
časa in vseh del se je lotil odgovorno in strokovno. 

Predlagatelji: KS Hinje, PGD Hinje, OŠ Prevole 
 

 
 



 
4. člen 

Bronasti grb Občine Žužemberk prejmejo: 

Osnovna šola Žužemberk 

Obrazložitev: 
 Osnovna šola Žužemberk že vrsto let izvaja dobrodelne in humanitarne akcije in to ne samo za 
pomoči potrebnim Suhokranjcem ampak tudi v dalji okolici, kot je Madagaskar, Angola in druge 
države. S svojim humanitarnim delom vzgaja in pri učencih vzpodbuja čut do pomoči potrebnim. S 
svojim humanitarnim delom je vsekakor ime Žužemberka in Suhe krajine ponesla širom po Sloveniji 
in celem svetu.   

Predlagatelj: TD Suha krajina 
 

Andrej Jaklič, upokojeni šofer iz Lazine 

Obrazložitev: 
Andrej Jaklič je po poklicu šofer avtobusa in je že nekaj let v pokoju. Že od mladih let je član PGD 
Hinje in vsa leta zelo aktivno ter predano pristopa k delu. Nepogrešljiv je pri organizaciji in izvedbi 
različnih delovnih akcij in gasilskih veselic. Pri delu je iznajdljiv, vztrajen in zanesljiv in veliko 
svojega časa posveti vzdrževanju gasilskega orodja in gasilnega doma.  
 

5. člen 
Pisno priznanje Občine Žužemberk prejmejo: 

Konjerejsko društvo Suha krajina, za desetletnico aktivnega delovanja, s katerim združuje lastnike 
in ljubitelje konj. Društvo je v tem obdobju postavilo kočo, v letošnjem letu pa še zatočišče za konje, 
vsako leto organizirajo tradicionalne prireditve in aktivno sodeluje na mnogih prireditvah v Občini 
Žužemberk. 

Predlagatelj: NSi 
 
Odbor za ustanovitev Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku, za izjemno ureditev 
spominskega parka Alojza Zupanca, ki s svojo urejenostjo, kulturno, sporočilno in turistično 
vrednostjo postavlja Šmihel pri Žužemberku med turistično zanimive kraje v Suhi krajini. 

Predlagatelj: TD Suha krajina 
 
Jožefa Pelc, za dolgoletno literarno ustvarjanje in pisanje pesmi v katerih predstavlja naš kraj, 
čustvovanja ljudi ter s katerimi je obogatila marsikatero kulturno prireditev 

Predlagatelj: KS Hinje, PGD Hinje, OŠ Prevole 
 

6. člen 
Pisno zahvalo Občine Žužemberk prejme: 

Veronika Maver, upokojena restavratorka, za izjemen dar sliko hrvaškega slikarja Ivana Tisova 
'Marija z otrokom' s katerim bo obogatila bodočo stalno razstavo likovnih del v Žužemberškem gradu.   

Predlagatelj: TD Suha krajina 
 

7. člen 
Priznanja se podelijo prejemnikom na svečan način ob posebni slovesnosti ob prazniku občine. 
 
 
Številka: 094-2/2009-4 
Žužemberk, 29.06.2009 
 
                  Občina Žužemberk 
                              župan 
              Franc ŠKUFCA l.r. 


