
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10), 
14. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) in na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine 
Žužemberk na svoji 28. redni seji, dne 01.07.2010 sprejel 

 

SKLEP  

o podelitvi  priznanj Občine Žužemberk za leto 2009 

 
1. člen 

Naziv častnega občana Občine Žužemberk prejme 
 

Ivanka Mestnik, pisateljica in upokojena učiteljica 

Obrazložitev: 
Ivanka Mestnik, rojena Suhokranjka iz Drašče vasi, pisateljica in upokojena učiteljica je s svojimi 
literarnimi deli za zmeraj zaznamovala in na sebi lasten način predstavila Suho krajino. V večini 
svojih 16 literarnih del razkriva skrivnosti narave, življenja in doživetih, tudi socialnih zgodb v Suhi 
krajini, predvsem doline ob reki Krki. S svojim zgodovinskim romanom Grenki kruh je opisala 
življenje v času delovanja enega največjih industrijskih obratov na Slovenskem, železolivarne na 
Dvoru. Čeprav živi in dela v Novem mestu se še vedno aktivno vključuje v kulturno dogajanje v 
Občini Žužemberk in se veseli vsesplošnega napredka. S svojimi deli je vsekakor Suho krajino in 
posredno tudi Občino Žužemberk umestila v slovensko književnost, zaradi navedenega vsekakor 
zasluži naziv prva Častna občanka Občine Žužemberk . 
   

Predlagatelja: TD Suha krajina in zares 
 

2. člen 
Zlati grb Občine Žužemberk prejme 

Jože Kastelic, podjetnik in dobrotnik 

Obrazložitev: 
Jože Kastelic je rojeni Suhokranjec iz Žvirč, ki se je koncu 2. svetovne vojne čudežno rešil in prišel v 
Kanado, kje je kot delaven in sposoben postal uspešen podjetnik. Obenem je ostal zaveden Slovenec. 
To je pokazal tudi s tem, da je bil vedno pripravljen sodelovati pri vseh delih v domačem kraju. 
Finančno je podpiral vse cerkve v župniji Hinje in tudi širše po Sloveniji. Vedno je priskočil na pomoč 
svoji rojstni vasi Žvirče. Na poseben način je pomagal pri gradnji gasilskega doma in cerkve na 
Žvirčah. Svojim vaščanom, ki so padli ali bili pobiti je dal postaviti tudi spomenik. V Torontu je dal 
svoje prostore za urejanje raznih dovoljenj za Slovence, da jim ni bilo potrebno hoditi v oddaljeno 
Otavo. Tako ga krasijo njegovi številni obiski domovine in radodarnost v obliki finančne pomoči na 
različnih področjih našega dela in življenja.  

Predlagatelji: KS Hinje, PGD Hinje, OŠ Prevole, Dušan Papež in Župnija Hinje  
 

3. člen 
Srebrni grb Občine Žužemberk prejme 

Jožef Ban, upokojeni uradnik 

Obrazložitev: 
Jožef Ban, rojeni Suhokranjec je svoje poklicno delo začel v Kmetijski zadrugi Žužemberk. Poklicno 
pot je nato nadaljeval v Krajevni skupnosti Žužemberk, kjer je delal kot tajnik. Upokojil pa se je kot 
višji referent Občinske uprave Občine Žužemberk. Svoje delo je opravljal na raznih področjih, 
predvsem pa je pokrival okolje, prostor, komunalo, promet in kmetijstvo. Kot Suhokranjec se je 
zavzemal, da bi krajevna skupnost dobila vodovod, telefonsko omrežje, električno napeljavo in 
sodobne ceste. Aktivno je bil vključen v Prostovoljno gasilsko društvo Dvor, kjer je bil tudi dolgoletni 
predsednik. Kljub upokojitvi še vedno rad prisluhne težavam občanov in jim pri razreševanju le teh 
rad pomaga. 

Predlagatelj: zares 
 



4. člen 
Bronasti grb Občine Žužemberk prejme: 

Prostovoljno gasilsko društvo Dvor 

Obrazložitev: 
PGD Dvor zaradi svoje aktivnosti že vrsto let dokazuje, da je eno najaktivnejših gasilskih društev v 
naši občini. Današnje razmere so težke na vseh področjih. Vendar je kljub temu, da je pomanjkanje 
finančnih sredstev, uspelo zgraditi novo garažo in prenoviti dvorano, ki je lepo opremljena. Vse to jim 
je uspelo s prostovoljnim delom in pomočjo mnogih donatorjev, ki jih je v današnjem času vse težje 
dobiti. So zagnana ekipa, delovna in dobro organizirana, kar potrjujejo tudi njihovi rezultati. 
Znajo pridobiti mlade, delajo z njimi in se udeležujejo tekmovanj, kjer dosegajo lepe uspehe, kar 
potrjujejo pokali in priznanja pionirskih in mladinskih desetin. Dostavljajo vodo v vasi, ki so brez 
vodovoda, pomagajo krajanom in opravljajo dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do soljudi.  
 

Predlagatelji: DU Dvor, Milan Ivkovič, OO SDS Žužemberk in Marija Ban 
 

5. člen 
Pisno priznanje Občine Žužemberk prejmejo: 

Konjeniško društvo Kljuse Budganja vas, za uspešno delovanje na različnih področjih, sodelovanje 
z ostalimi organizacijami in za lepo ureditev okolice ter lastnih prostorov pri 'Budganjški Luži' 

Predlagatelji: Jože Šteingel, Milan Ivkovič, OO SDS Žužemberk, TD Suha krajina in zares 
 
Silva Legan z Dvora, za večletno prizadevno delo na področju računovodstva ter posredovanju 
mnogih nasvetov. 

Predlagatelj: DU Dvor 
 
Tončka Banko z Dvora, za aktivno in požrtvovalno delo tajnice društva upokojencev, organizacijo 
literarnih večerov ter delovanju v projektih. 

Predlagatelj: DU Dvor 
 
Anton Škufca s Hriba pri Hinjah, za dolgoletno, aktivno, prizadevno delo na področju gasilstva in v 
nekdanji KS Hinje ter prispevek k razvoju kraja in pomoči krajanom. 

Predlagatelj: KS Hinje, PGD Hinje, OŠ Prevole in Dušan Papež 

 
Jože Tekavčič s Hinj, za dolgoletno aktivnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih delovnih 
akcij na raznih področjih, še posebno pri urejanju Močil z okolico. 

Predlagatelj: KS Hinje, PGD Hinje, OP Prevole, Dušan Papež in TD Suha krajina 
 

6. člen 
Pisno zahvalo Občine Žužemberk prejme: 

Fran Merkun iz Velikih Češnjic pri Šentvidu, za dolgoletno in izjemno delo pri sanacijah objektov 
kulturne dediščine v Občini Žužemberk, predvsem pri 'plavža' na Dvoru in gradu Žužemberk.   

Predlagatelj: TD Suha krajina in zares 
 

7. člen 
Priznanja se podelijo prejemnikom na svečan način ob posebni slovesnosti ob prazniku občine 
18.07.2010. 
 
Številka: 094-1/2010-3 
Žužemberk, 01.07.2010 
 
                  Občina Žužemberk 
                              župan 
              Franc ŠKUFCA l.r. 


