
OBČINA POLJČANE 

Občinski svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. redna seja Občinskega sveta, 

26. maj 2020 

 

 

 

 

 

Gradivo za 8. točko dnevnega reda 

 
 

 

 

 

 

 
 

Predlagatelj: Komisija za priznanja in odlikovanja 

 

 

ZADEVA: Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2020 

 

 

 

 

Pravne podlage: 

 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) 

 Odlok o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 53/2019) 

 

 

 

Poročevalec: Vincenc Zobec, predsednik komisije 



 

 

OBČINA  POLJČANE 
O  b  č  i  n  s  k  i     s  v  e  t 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon:   02 80 29 291   e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Številka: 900-0005/2019 (10-T8) 

Datum: 22. 5. 2020 

 

OBČINA POLJČANE 

Občinski svet  
 

ZADEVA: Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2020 

 

Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) je Komisija za priznanja in odlikovanja 

občinskega sveta Občine Poljčane (v nadaljevanju komisija), objavila Javni razpis za vložitev 

predlogov za podelitev občinskih priznanj občine Poljčane za leto 2020. V postavljenem roku 

je komisija prejela 5 predlogov, od tega: 

 dve (2) vlogi s predlogom za podelitev Zahvalne listine Občine Poljčane,  

 tri (3) vloge s predlogom za podelitev Priznanja Občine Poljčane. 

 

 

Predlogi: 

 

ZAHVALNA LISTINA OBČINE POLJČANE 

 

Predlagani: 

 

 KUD Janko Živko Poljčane 

 

            Predlagatelji: 

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, O.I. Slovenska Bistrica  

- Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica  

 

 

 

 

PRIZNANJE OBČINE POLJČANE 

 

1. Predlagani: 

 

 Košutini koledniki Folklornega društva Košuta Poljčane  

 

            Predlagatelj:  

- Folklorno društvo Košuta Poljčane 

 

 

 



2. Predlagani: 

 

 Bojan Korelc 

 

            Predlagatelj:  

- KUD Janko Živko Poljčane 

 

 

3. Predlagani: 

 

 Helena Korošec 

 

            Predlagatelj:  

- KUD Janko Živko Poljčane 

 

 

 



V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) je komisija obravnavala prispele predloge, se 

seznanila z njihovimi utemeljitvami in sklenila občinskemu svetu predlagati, da sprejme 

naslednje sklepe: 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 1 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Zahvalna listina občine Poljčane 

podeli: 

 

Kulturno umetniškemu društvu Janko Živko Poljčane 

 

 Za dolgoletno izjemno uspešno delo na področju ljubiteljske kulture.    

 

Kulturno umetniško društvo Janko Živko Poljčane je lansko leto praznovalo 100 letnico 

delovanja. Od leta 1957 je poimenovano po dolgoletnem pevovodju in ustanovitelju nižje 

glasbene šole v Poljčanah, Janku Živku. V društvu deluje okoli 80 članov, ki svoje znanje in 

ljubezen do kulturne dejavnosti izkazuje in prikazuje v 11ih sekcijah. Društvo s svojimi 

sekcijami pokriva mnogo področij kulture, od vizualne, glasbene, dramske, do ljudskega petja 

in negovanja nesnovne kulturne dediščine. S prireditvami, nekatere so postale že 

tradicionalne: Noč knjige, Večer pod kostanji, Naj se sliši ljudska pesem, Koncert godbe,… 

popestrijo kulturno življenje v kraju.  

  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

S K L E P  št. 2 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Priznanje občine Poljčane podeli: 

 

Košutinim kolednikom Folklornega društva Košuta Poljčane  

 

 Za uspešno in dolgoletno prostovoljno delo na področju ljubiteljske kulture.  

 

Koledniška skupina FD Košuta Poljčane svoje poslanstvo opravlja že 30 let. Vsako leto 

Košutini koledniki pričenjajo s koledovanjem na svečnico, natanko ob polnoči, ko se zberejo 

ob kresu z glasnim zvonjenjem in pritrkavanjem. S tem naznanijo začetek koledniškega časa 

in koledovanje. V tem času koledniki obiščejo preko 100 domačij, kjer predstavijo 

tradicionalne maske: oficirja, skupino oračev, košuto Cizo, dve kravi, sejačico, godca na 



harmoniko in druge. Ohranjanje pustnega koledovanja prikažejo na številnih nastopih po 

Sloveniji in v tujini.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 3 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane – uradno prečiščeno 

besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) se Priznanje občine Poljčane podeli: 

 

Heleni Korošec 

 Za uspešno in dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture in aktivnega delovanja 

v društvih.  

 

Helena Korošec se že od rane mladosti ukvarja s prepevanjem in kulturnim udejstvovanjem 

kot članica cerkvenega pevskega zbora in tedanjega pevskega zbora KUD-a Janko Živko 

Poljčane. Na cerkvenem koru poje še danes, kot članica Pevskega društva sv. Cecilije župnije 

Poljčane, v KUD-u Janko Živko pa od leta 1994 svoje znanje, izkušnje in ustvarjalnost 

uresničuje kot članica v sekciji Pevke ljudskih pesmi. Pri svojih 78ih letih je tudi članica 

Društva kmetic Poljčane in Društva upokojencev Poljčane. Neizmerljiv je njen prispevek k 

ohranjanju ljudskega izročila in pesmi za bodoče rodove, ki so zbrane v arhivu pesmi sekcije 

Pevk ljudskih pesmi.  

 

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

predsednik 

Vincenc Zobec l.r. 

 


