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OBČINA ČRNOMELJ         K točki 3 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v januarju 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zadeva:  PREDLOG KANDIDATOV ZA PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ ZA  LETO 2018 
 

I.  ŽUPANČIČEVA PRIZNANJA za leto 2018 
 
Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku in sicer kot listine – diplome za enkratne 
dosežke in kot plakete za dolgoletno delo na kulturnem področju. 
 
Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj je na podlagi Odloka o Župančičevih priznanjih (Ur. l. RS, 
št. 8/95 in 21/02) izvedla razpis in na svoji seji dne, 7. 1. 2019 opravila presojo prejetih predlogov ter 
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da prejmeta:  
 
A./  ŽUPANČIČEVO PLAKETO   
 
JANKO BALKOVEC, Vinica 
Janko Balkovec, ki izhaja iz številčne in skromne družine iz Sečjega sela pri Vinici, je že od malih nog 
kazal svojo veliko in vsestransko nagnjenost ter privrženost ljudski glasbi in petju. Že v drugem 
razredu osnovne šole sta s sestro s petjem nastopala na domačem šolskem odru.  
Tudi ostalim bratom in sestram je bila glasba in petje zelo pri srcu. Tako Janko ni imel drugih 
mentorjev, ampak se je inštrumentalnega igranja učil z opazovanjem starejših in osebno vztrajno 
vadbo na inštrumentih, ko le-ti niso bili zasedeni. Najprej se je naučil igrati na diatonično harmoniko, 
na to pa je v šestem razredu osnovne zaigral še na tamburico. Oba inštrumenta sta mu tako postala 
praktično nepogrešljiva spremljevalca skozi vse življenje. 
 
Že leta 1966 se je aktivno vključil v domače kulturno društvo, kjer je bil skozi njegovo zgodovino eden 
nosilnih stebrov njegovega delovanja. Zelo dejaven je bil v vseh društvenih sekcijah (tamburaški, 
pevski in dramski). 
 
Sočasno z aktivnim delom v društvu je s sosedoma Jožetom Radovičem in Stankom Mravincem 
ustanovil inštrumentalni trio. Ure in ure so v pozne ure zagnano vadili kar v domači zidanici, od koder 
jih je k spanju vztrajno priganjala Jankova mama. Z veliko mero veselja ljubiteljske zagnanosti so 
skoraj tri leta z berdo, kitaro in harmoniko navduševali občinstvo na praznikih krajevne skupnosti, 
Veselih večerih po Beli krajini, gasilskih veselicah in ohcetih. Nastopili pa so tudi na prvem glasu 
mladih Bele krajine v Črnomlju. Žal sta bila dolžnost do nekdanje domovine in različne življenjske poti 
razloga za prenehanje njihovega delovanja. 
 
Janko pa je tudi po odsluženi vojaščini ostal zvest kulturnemu udejstvovanju. Bil je nepogrešljivi član 
pevskega zbora Viniških fantov, ki so več let s svojim ubranim petjem na različnih prireditvah zelo 
popestrili tedanji kulturni utrip domačega in okoliških krajev. 
Po nekaj letih igranja v tamburaški zasedbi, je že v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot 
izkušen tamburaš v društvu prevzel vodenje in učenje novih fantov, ki so se vključevali v delo 
tamburaškega sestava. Ob tem pa se je zaradi višje sile za obdobje dveh let prvič znašel tudi v vlogi 
poustvarjanja lika ljudskega godca Jaza. 
 
Da so plodno Jankovo ljubiteljsko kulturno delovanje in njegove glasbene sposobnosti prepoznali tudi 
širše, dokazujejo povabila k sodelovanju nekaterih kulturnih društev (Stari trg, Bojanci), s katerimi je 
nastopal na njihovih gostovanjih. 
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Posebno poglavje pri njegovem kulturnem udejstvovanju predstavlja verno poustvarjanje lika 
legendarnega ljudskega godca Jaza, ki ga je pred več kot desetimi leti nasledil od Franca Šuteja. Janko 
z igranjem na gudalo in ustno harmoniko redno sodeluje na prireditvah domačega kulturnega 
društva. Na prireditvah pa občinstvo navdušuje tudi s šaljivimi pripovedmi iz nekdanjega vsakdanjika 
preprostih domačih ljudi. Samostojno pa se udeležuje tudi srečanj ljudskih pevcev in godcev na 
območni in regijski ravni ter različnih drugih prireditev. S predstavitvami dediščine godca Jaza je 
sodeloval tudi s strokovnimi sodelavci Glasbeno narodopisnega inštituta ZRC SAZU pri njihovih 
raziskavah ljudskega izročila v Beli krajini in na predstavitvah posnetih zgoščenk z navedenimi 
vsebinami. 
 
Da vloga poustvarjanja lika ljudskega godca Jaza pri delu društva za Janka ne bi bila trenutno edina, z 
veseljem poje še pri Viniških fantih, ki ravno tako delujejo v okviru KUD Oton Župančič Vinica. 
 
Janko Balkovec je z več kot petdeset letnim prizadevnim delom v ljubiteljski kulturi trajno obeležil 
zgodovino ljudskega izročila domačega kraja. Z nadaljevanjem poustvarjanja pozitivno prispeva k 
prepoznavnosti domače Vinice in Bele krajine v širšem slovenskem prostoru. Prihodnje rodove pa 
vzpodbuja k spoštovanju in veselju do dragocenega izročila naših prednikov. Njegov prispevek v 
ljubiteljski kulturi je lahko toliko bolj občudovanja vreden, saj v svojem življenju ni nikoli imel 
strokovnih mentorjev. Vsa svoja bogata znanja je dosegel z osebnim darom in nepopustljivo 
vztrajnostjo. 
 
Predlog za podelitev Župančičeve plakete pa pomeni skromno oddolžitev in zahvalo za Jankovo srčno 
ljubiteljsko udejstvovanje, ki je lahko marsikomu izmed nas svetel in navdihujoč vzgled. 
 
Predlog sta podala: Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Vinica in Območna izpostava JSKD 
Črnomelj 
 
Predlog sklepa: Župančičevo plaketo za leto 2018 prejme Janko Balkovec. 
 
 
B./  ŽUPANČIČEVO DIPLOMO 
 
GREGOR ZAGORC, Novo mesto 
Gregor Zagorc, diplomirani komponist, je umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč od leta 
2013. V tem času je sicer že prej uspešen orkester dosegel največje uspehe v svojem delovanju, g. 
Zagorc pa se je izkazal ne le kot uspešen in navdihujoč dirigent, ampak tudi kot skladatelj, pisec 
priredb in pobudnik številnih sodelovanj in povezav. 
 
Diplomiral je na Akademiji za umetnost v Novem Sadu (Srbija), nato pa se dodatno izobraževal še pri 
priznanih profesorjih glasbe v Beogradu, Novem Sadu, New Yorku in Ljubljani. Čeprav ima Gregor 
Zagorc v svojem poklicu šele 10 let delovnih izkušenj (te je najprej nabiral na Srednji glasbeni šoli v 
Somboru v Srbiji, zadnjih 6 let pa je zaposlen na Šolskem centru Novo mesto), se že lahko pohvali z 
vrhunskimi dosežki. Naj omenim le tiste, ki so povezani s Tamburaškim orkestrom Dobreč. Orkester 
je prejel prvo nagrado na 1. mednarodnem tekmovanju velikih tamburaških orkestrov v Rumi (Srbija, 
2013), prvo nagrado s pohvalo na 34. srečanju tamburaških in mandolinskih orkestrov Slovenije v 
Bohinjski Bistrici (JSKD, 2014), Grand Prix na 2. mednarodnem festivalu velikih tamburaških orkestrov 
v Rumi (Srbija, 2015), prvo nagrado kot zmagovalci festivala na 3. mednarodnem festivalu 
Samoborski Tamburatorij v Samoboru (Hrvaška, 2015), prvo nagrado na 35. srečanju tamburaških in 
mandolinskih orkestrov Slovenije v Lendavi (JSKD, 2016), prvo nagrado kot zmagovalci kategorije na 
tekmovanju mladih Young Bohemian Prague 2017 v Pragi (Češka, 2017). Na istem festivalu je prejel 
posebno nagrado za izjemno dirigentsko izvedbo. Na svetovnem tekmovanju velikih tamburaških 
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orkestrov Tamburica Fest 2018 v Novem Sadu je orkester osvojili 3. festivalsko nagrado in prejel 
posebno nagrado za najboljši umetniški vtis in interpretacijo. 
 
Poleg Tamburaškega orkestra Dobreč je Gregor Zagorc 4 leta (do 2018) uspešno vodil dekliški pevski 
zbor Deorina iz Kočevja, leta 2015 pa je ustanovil Big Band in Pihalni orkester Šolskega centra Novo 
mesto, ki ju vodi še danes. Od leta 2018 je zborovodja Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič.  
Gregor Zagorc je za Tamburaški orkester Dobreč in druge zasedbe napisal številne avtorske skladbe in 
priredbe ljudskih, klasičnih, filmskih in popularnih skladb. V decembru 2017 je  Dobreč izdal dvojno 
zgoščenko Najtišja draga sveta, na kateri je Zagorc, poleg dirigentskega dela, podpisan tudi kot avtor 
priredb in pruducent. Na CD-ju so sodelovali tudi eminentni slovenski izvajalci (Lado Leskovar, Oto 
Pestner, Elda Viler, Severa Gjurin, Helena Blagne, Nuša Derenda, Adi Smolar, Nuška Drašček, Anika 
Horvat), s katerimi predvsem po Zagorčevi zaslugi orkester sodeluje tudi na koncertih. 
 
Gregor Zagorc je ambiciozen mlad dirigent in komponist, ki uspešno združuje strokovnost in 
poljudnost, glasbeno natančnost in strokovni javnosti ter hkrati laični publiki všečno orkestrsko 
izvajanje. V orkestru zna povezati mlade in bolj izkušene tamburaše, z vedno novimi glasbenimi gosti 
in udeležbami na mednarodnih tekmovanjih pa skrbi za nove izzive. V bližnjem načrtu ima izvedbo 
prve tamburaške opere na svetu, za katero bo sam napisal glasbo, izvedel pa jo bo Tamburaški 
orkester Dobreč s priznanimi vokalnimi solisti. 
 
Zagorc je glasbenik z velikim znanjem in konstruktivno voljo, zavezan svojim ciljem in usmerjen k 
uspehu. K vsemu temu več kot uspešno vzpodbuja tudi vse svoje zasedbe, kar je vidno v njihovih 
dosežkih in se sluti v njihovih načrtih. 
 
Predlog je podala: Območna izpostava JSKD Črnomelj 
 
Predlog sklepa: Župančičevo diplomo za leto 2018 prejme Gregor Zagorc. 
 

Predlagatelj: 
Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj Občine Črnomelj 

 
 

II. ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN ŠPORTNI KOLEKTIV OBČINE ČRNOMELJ za leto 2018
 
Priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, 
ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli 
pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot izven njenih meja. 
 
Žirija za podeljevanje priznanj športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta Občine Črnomelj je 
na podlagi Odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 
123/03 in 106/05) izvedla razpis in na svoji seji dne, 4. 1. 2019 opravila presojo prejetih predlogov ter 
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da prejmejo priznanje:  
 
A./ ŠPORTNICA leta 2018 
 
TINA MRŽLJAK, Črnomelj 
Tina je dijakinja tretjega letnika Srednje vzgojiteljske šole Novo mesto, smer predšolska vzgoja. Je 
članica Kegljaškega kluba Bela krajina. 
 
Dosežki v letu 2018: 
 3. mesto na državnem prvenstvu (DP) za mladinke-posamezno in 4. mesto v kombinaciji, 

 3. mesto na DP za mladince v tandem-mixu skupaj z Nejcem Požunom iz KK  Kočevje, 
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 3. mesto na DP za mladike v tandemu skupaj z Saro Mržljak (KK Bela krajina), 

 2. mesto na DP za kadetinje v kombinaciji in 6. mesto posamezno, 

 3. mesto na DP za kadetinje v sprintu, 

 3. mesto na DP za kadete v tandem-mixu skupaj z Nejcem Požunom iz KK Kočevje, 

 2. mesto na DP za kadetinje v tandemu skupaj z Ano Ljubenko (KK Bela krajina), 

 1. mesto in svetovna prvakinja v disciplini tandem skupaj z sotekmovalko Tio Shatz iz KK Celje, na  
19. Svetovnem prvenstvu za mladinke in mladince v Cluju (Romunija). Prav tako je tam dosegla še 
4. mesto ekipno in 5. mesto v disciplini sprint. 

 
Predlog je podala: Športna zveza Črnomelj 
         
Predlog sklepa: Priznanje športnica leta 2018 Občine Črnomelj  prejme Tina Mržljak. 
 
 
B./ ŠPORTNIK leta 2018 
 
MICHEL HORN, Črnomelj 
Michel je 15 letni fant, ki se je dobesedno že rodil v športni dvorani. Na treningih karateja je začel 
sodelovati pri treh letih. Vsak dan na treningih navdihuje vse svoje klubske prijatelje, od najmlajših, ki v 
njemu vidijo vzor, do najstarejših, ki se navdušujejo nad njegovim optimizmom, zavzetostjo, 
iskrenostjo in sposobnostjo pozitivne energije. 
 
Leto za letom niza izjemne športne dosežke na domači in mednarodni karate sceni, kjer je posegel tudi 
že po največjih, svetovnih medaljah. Predvsem visoko in daleč čez meje je v letu 2018 ponesel tudi ime 
naše Občine Črnomelj in na tekmovanjih, ki se jih je udeležil v letu 2018 osvojil 11 medalj, med 
katerimi je tudi zlata medalja s svetovnega prvenstva v Srbiji oktobra letos, kar dve medalji; srebrna in 
bronasta; z evropskega pokala v Poreču na Hrvaškem ter naslov državnega prvaka med kadeti. Ostale 
osvojene medalje v letu 2018 pa so še: 

- 2. mesto: Mednarodni turnir »Delta cup« Rijeka Hrvaška, 17.2.2018   

- 1. mesto: Mednarodni turnir »Cro cup 2018«, Nedelišče Hrvaška, 24.3.2018 

- 1. mesto: Kimon open Ljubljana, 15.4.2018 

- 1. mesto: Memorialni turnir Igor Malek, Sisak Hrvaška, 28.4.2018 

- 3. mesto: 1. pokalni turnir, Celje, 21.10.2018 

- 1. mesto: 2. pokalni turnir, Črnomelj, 2.12.2018 

- 1. mesto: Božični turnir KIMON, Ljubljana, 9.12.2018 
 
Vsekakor je pomembno omeniti, da je ob vseh uspehih, ki jih niza skoraj nemogoče verjeti, da Michel 
ni povsem običajen otrok. Je otrok s posebnimi potrebami, saj se je ob rojstvu boril za svoje življenje s 
samo 30% možnosti, da mu uspe. In mu je uspelo; takrat in mu uspeva danes. Prestal je tudi 6 večurnih 
operacij, 32 magnetnih resonanc in CT-jev na področju glave, ter dneve in dneve v bolnišnici. Vedno 
znova se pobere ter najde moč, optimizem in željo po uspehu. V velik navdih nam je vsem, ki ga 
poznamo in smo nanj zelo ponosni. Menimo, da si na podlagi doseženih vrhunskih, mednarodnih 
rezultatov zasluži priznanje Občine Črnomelj za »Športnika leta 2018«. 
 
Predlog je podal: Karate klub Krka 
 
Predlog sklepa: Priznanje športnik leta 2018 Občine Črnomelj prejme Michel Horn. 
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C./ ŠPORTNI KOLEKTIV leta 2018 
 
KARATE KLUB KRKA 
Karate klub je v letu 2018 v naši občini dosegel vrhunske športne dosežke, na domačih in mednarodnih 
tleh in z njimi zapisal zgodbo o športnih uspehih, ki jo s ponosom pišejo člani Karate klub Krka. 
Neverjetno hiter in uspešen prodor na tekmovalnem področju gre v zahvalo izkušenemu trenerju 
Franjo Hornu ter izjemno nadarjenim, odločnim, vztrajnim in borbenim mladim Belokranjcem in 
Belokranjkam. Ti so v minulem letu 2018 skupno osvojili neverjetnih 87 medalj, od tega 34 zlatih, 25 
srebrnih in 28 bronastih.  
 
Med njimi so kar štiri zlate medalje s svetovnega prvenstva v Subotici v Srbiji (posamezno): Ester Horn, 
Swen Horn, Michel Horn in trener, Franjo Horn, ter sedem medalj z evropskega pokala v Poreču na 
Hrvaškem: 

Kata posamezno: 

- 2. mesto - Matic Tessari, OPP 

- 2. mesto - Michel Horn, mladinci 

- 3. mesto - Ester Horn, ml. deklice open 

- 3. mesto - Ema Krašna, ml. deklice (8,7,6 kyu) 

- 3. mesto - Michel Horn, kadeti 
Ekipno 

- 2. mesto - TIM 1 – Mlajše deklice; Ema Krašna, Ester Horn, Aleksandra Dimovska 

- 3. mesto - TIM 3 – Mlajše deklice; Ana Malerič, Neja Žabčič Grabrijan, Jerca Tessari 
 
Tekmovalne športne uspehe kluba, njegovega delovanja in širjenja pozitivnega duha v naši sredini, 
obenem dopolnjujejo še veselje otrok in njihovih staršev ob uspehih, ki niso samo medalje okrog vratu. 
Ti uspehi in dosežki članov kluba so samostojnost, samodisciplina, spoštovanje, red in disciplina, 
tovarištvo ter medsebojna pomoč. Klub poleg športa uči tudi vse prej naštete vrline, ki našim otrokom 
v teh dinamičnih časih, ko starši lovimo vsako sekundo, da bi bili s svojimi otroci in jih naučili življenja, 
še kako veliko pomenijo. 
 
Zaradi uspešnega delovanje Karate kluba Krka nasploh, njegovega vpliva na širšo javnost, tudi s 
pojavljanjem v medijih, zaradi ponosno ponesenega imena Občine Črnomelj tudi preko meja in 
predvsem, zaradi izjemnih, vrhunskih in številčnih športnih dosežkov v minulem letu 2018  si Karate 
klub Krka zagotovo zasluži naziv »Naj športni kolektiv za leto 2018«. 
 
Predlog je podal: Goran Luić 
 
Predlog sklepa:  Priznanje športni kolektiv leta 2018 Občine Črnomelj prejme Karate klub Krka. 
 

Predlagatelj: 
Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni 
kolektiv leta Občine Črnomelj 

 
 

III. PRIZNANJA OBČINE ČRNOMELJ za leto 2018 
 
Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje kot listine-diplome in kot plakete na osnovi določil Odloka o 
priznanjih Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 8/95, 36/02 in 99/12) vsako leto ob prazniku Občine Črnomelj. 
Dobitniki so pravne in fizične osebe za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in ugledu 
Občine Črnomelj na vseh področjih.  
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Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj je izvedla razpis in na svoji seji dne, 9. 1. 2019 opravila 
presojo prejetih predlogov ter Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da prejmejo: 
 
A/ PLAKETO OBČINE ČRNOMELJ  
 
ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNOMELJ, Črnomelj 
Župnijska Karitas Črnomelj je bila ustanovljena 17. 2. 1991. Pred tern je obstajala kot diakonija. Takoj 
po ustanovitvi so pristopili k sprejemanju in nudenju pomoči beguncem iz Hrvaške, ki so bili nastanjeni 
pri družinah in v hotelu. Po nekaj mesecih so se le-ti vrnili na svoje porušene domove. Kmalu za tem je 
sledil velik val beguncev iz Bosne in Hercegovine. Samo v nekaj dneh je bilo v Črnomlju sprejetih 1200 
beguncev od tega 81 dojenčkov. Župnijska Karitas se je znašla v velikih težavah, saj ni bila pripravljena 
na tako mno2iEen val beguncev. Primanjkovalo ji je hrane, predvsem pa higienskih potrebščin. Na 
pomoč sta ji takoj priskočili Slovenska Karitas in Škofijska Karitas Ljubljana. Nekoliko pozneje pa je 
začela prihajati pomoč iz tujine iz Italije, Nemčije, Avstrije in Švice. V začetku je bilo zelo težko, a s 
skupnimi močmi je Župnijska Karitas čez nekaj časa obvladovala nastalo izredno situacijo. Begunce so 
nastanili v vojašnici iz katere se je JNA takrat že izselila. Sočasno se je pojavila potreba po novih večjih 
delovnih prostorih. Po tehtnem premisleku in temeljitem pogovoru s tedanjim župnikom g. Vinkom 
Podbevškom in g. Stanetom Kerinom je Župnijska Karitas začela v letu 1993 z gradnjo svoje stavbe. Pri 
gradnji so zelo pomagale donacije iz tujine, zlasti iz Nemčije. Nekoliko pozneje je Župnijska Karitas z 
donacijo iz tujine pridobila še kombi. Potreben je bil predvsem za intenziven prevoz hrane. 
 
Po odhodu beguncev se je Župnijska Karitas posvečala predvsem ljudem v stiski v domači župniji. 
Pomagala jim je s prehrambnimi paketi, z oblačili, obutvijo in posteljnino, nekoliko pozneje tudi s 
pripomočki za nego bolnih in ostarelih na domu. 
Tudi v času gospodarske krize je Župnijska Karitas odigrala zelo pomembno vlogo. Po propadu in 
zaprtju tovarn v Beli Krajini, so na njena vrata s prošnjami za pomoč potrkale številne mlade družine. 
V prvih letih tega tisočletja je svojo dobrodelno dejavnost še dopolnila, razširila in obogatila. V tern 
obdobju so postopoma k delu pritegnili nove prostovoljce, ki so prinesli novo svežino, nove ideje 
utemeljene z novim znanjem. V tem obdobju je v župnijo prišel mlad župnik, nekoliko kasneje je z 
delom nastopila nova tajnica. Oba sta si prizadevala, da bi bilo delovanje Župnijske Karitas bolj široko, 
bolj odprto in bolj vsebinsko bogato. Z motivacijo prostovoljcev in s pridobivanjem novih rednih in 
občasnih prostovoljcev, jima je to tudi uspevalo. 
 
Poleg rednega dela so pričeli se z druženjem različnih generacij v delavnicah, zaživele so delavnice 
izdelovanja voščilnic in nekoliko pozneje delavnice izdelovanja adventnih venčkov. Pred 11 leti so 
pričeli z programom Učimo se skupaj, kjer učitelji, profesorji in gimnazijci kot prostovoljci pomagajo 
osnovnošolcem pri učenju in pisanju domačih nalog. Sedaj v programu dela že 9 prostovoljcev, 
vključenih je tudi do 30 učencev iz belokranjskih OŠ. Srečevati se je začela skupina starejših pod 
strokovnim vodstvom. Posodobili so delo in preuredili delovne prostore. Naslednji koraki so bile 
organizacije 2e 10. ih dobrodelnih koncertov, s katerimi so pomagali veliko pomoči potrebnim. 
 
Ocenjujejo, da letno opravijo okoli 3300 prostovoljnih delovnih ur. Pri svojem delu pogosto letno 
sodelujejo z različnimi službami in ustanovami, kot so: občina, dom za starejše, obe osnovni šoli, 
srednja šola, vrtec Loka, ZIK, JSKD, VDC, skupnost TAV. Svoje delo večkrat predstavljajo v različnih 
medijih (radio, TV, časopisi, župnijska oznanila, Žarek dobrote, Belokranjec). Samo v preteklem letu so 
na različne načine (pomoč s prehrambnimi paketi, oblačili, obutvijo, posteljnino, higienskimi 
potrebščinami, invalidskimi pripomočki, pomoč pri plačilu položnic, pomoč študentom pri plačilu 
študentskega doma, pomoč pri nakupu kurjave, šolskih potrebščin, delna pomoč pri letovanju otrok, 
družin in starejših...) konkretno pomagali 139 družinam oziroma 494 družinskim članom, od tega je bilo 
37 romskih družin s 165 družinskimi člani. V teh družinah je bilo 132 otrok, vseh otrok, ki so bili deležni 
njihove pomoči je bilo 375. Poleg tega so nudili različno pomoč 37 posameznikom. Starejšim, bolnim in 
oviranim osebam so pomagali ali jih obdarovali 324 krat. Mnogi med njimi so njihovo pomoč prejeli 
večkrat.  
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Razdelili so okrog 16.000 kg hrane. Iz zalog EU so prejeli 14.479 kg hrane, preko Škofijske Karitas Novo 
mesto so pomemben del prehranskih potrebščin prejeli tudi od nekaterih naklonjenih trgovskih verig. 
Ob do sedaj največjem migrantskem valu skozi Slovenijo leta 2015 so se še z drugimi humanitarnimi 
organizacijami požrtvovalno vključili v zbiranje vseh vrst pomoči in organizacijo nadzorovane oskrbe 
migrantov.  
 
Posebno poglavje pri humanitarnem poslanstvu Župnijske Karitas je spisala katastrofalna ujma, ki je v 
obliki kot pest debele toče v petek, 8. junija 2018, popoldne pustošila po dragatuški, črnomaljski in 
semiški župniji. Razbila je strehe na hišah in drugih gospodarskih poslopjih, oklestila sadno drevje, na 
vrtovih in njivah je uničila poljščine, poškodovala je na prostem parkirane avtomobile. Ob tem je v 
Župnijski Karitas Črnomelj nudenje pomoči prizadetim steklo zelo hitro. Po bežnem ogledu škode prvi 
in drugi dan, so prostovoljke Župnijske Karitas iz zalog hrane, ki so jo imeli v skladišču, pripravile 177 
paketov s hrano in pralnim praškom. Vse pakete so prostovoljci v naslednjih dneh razvozili po najbolj 
ogroženih območjih. Namen te akcije je bil tudi bolje se seznaniti s škodo in vzpostaviti oseben stik z 
ljudmi. Ljudje so večinoma s hvaležnostjo sprejemali prvo pomoč, predvsem pa so bili veseli, da so jih 
obiskali in se pogovorili z njimi.  
 
Medtem so se povezali s Škofijsko Karitas Novo mesto in s Slovensko Karitas, ki sta obe budno bedeli 
nad nudenjem pomoči. Skupno so pripravili »Vlogo za pomoč«, ki je vsebovala vse potrebne podatke 
za oceno škode. Množično so povabili prizadete k oddaji vlog. V ta namen so na Župnijski Karitas 
organizirali večdnevno dežurstvo. Povezali so se s komisijo za dodelitev pomoči po neurju na Občini 
Črnomelj, da bi bila zbrana sredstva kar najbolje in najbolj pravično razdeljena. V teh dneh so različni 
mediji obiskovali prizadete kraje in veliko govorili in pisali o naravni nesreči ter pozivali k pomoči. 
Pomembno delo je opravil tudi nas župnik g. Gregor, saj je s svojim znanjem akcijo pomoči široko 
zastavil. Predvsem pa je poskrbel za trdno oporo akcije, ko je vse ljudi zaprosil za molitveno podporo.  
Odzvali so se številni posamezniki, odzvale so se različne skupnosti, župnije, Župnijske Karitas, 
novomeška in ljubljanska škofija, odzvala se je celotna Slovenija. Donacije so prihajale iz Primorske, 
Gorenjske, Dolenjske, Štajerske, Prekmurja in tudi iz tujine. Dobili so občutek, da vsa Slovenija tokrat 
sočustvuje s prizadetimi belokranjskimi ljudmi. Ta občutek je vlival pogum njihovim prostovoljcem in 
pozneje vsem prizadetim. Poleg denarnih sredstev, so prihajale tudi druge donacije. Številni so ponujali 
rabljene strešnike, podjetja so darovala gradbeni material, strešnike, izolacijsko volno in se veliko 
drugih potrebnih stvari. Vse to so v Župnijski Karitas usmerjali tako, da so vse oblike pomoči prišle na 
pravo mesto. Največ pozornosti in skrbi pa so posvetili razdeljevanju denarnih sredstev. Komisija se je 
prvič sestala že v nedeljo 17. junija in obravnavala 61 vlog ter razdelila 55.100,00 EUR. Komisija je 
vsako vlogo skrbno pregledala. Na odmero višine pomoči je vplivala ocena škode, zavarovanje, 
zdravstveno stanje v družini, število družinskih članov, število otrok predvsem šoloobveznih. V 
nadaljevanju se je komisija sestala se štirikrat, tudi v nedeljo in vsakokrat delala pozno v noč ter tako 
sproti razdeljevala sredstva, ki so prihajala. 3. julija so zaključili z akcijo zbiranja vlog. Zbranih je bilo 
233.810,00 EUR, kar so razdelili 238 družinam in posameznikom, oziroma 725 družinskim članom. 
 
Posebne pozornosti ŽK Črnomelj je deležna pomoč družinam s šoloobveznimi otroki. Tako tudi otroci 
vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota Loka pod vodstvom svojih vzgojiteljic sodelujejo v akciji 
»Pokloni zvezek«. Letos so zbrali lepo število zvezkov in drugih šolskih potrebščin in jih poklonili 
Župnijski Karitas Črnomelj. Ob neurju s točo so večje število zvezkov dobili tudi iz Škofijske Karitas Novo 
mesto in drugih Župnijskih Karitas. Tako so oblikovali 103 paketov s šolskimi potrebščinami in jih 
razvozili 49 družinam z dvema ali več šoloobveznimi otroki. Z boni v DZS so skupaj s Škofijsko Karitas 
Novo mesto pomagali pri nakupu šolskih potrebščin še dodatnim petim družinam oziroma devetim 
otrokom.  
 
V septembru so s pomočjo po toči še nadaljevali. Tokrat so se osredotočili na pomoč starejšim, 
predvsem tistim, ki živijo sami in imajo nizke pokojnine. Tem so skupaj s Škofijsko Karitas Novo mesto 
pomagali pri nakupu kurjave. Ob vsem navedenem bi lahko se dolgo naštevali številna dejanja 
dobrodelnosti, s katerimi je Župnijska Karitas blažila različne življenjske stiske posameznikov in družin.  
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Župnijska Karitas Črnomelj je s svojim skoraj trideset let trajajočim neprekinjenim humanitarnim 
poslanstvom v našo skupnost vtisnila izreden pečat spoštovanja do dostojnega življenja najbolj ranljivih 
in nemočnih posameznikov in skupin. Velikokrat so s svojimi požrtvovalnim delom storili tudi marsikaj 
tistega, kar bi sicer za reševanje stisk in težav pomoči potrebnim morale storiti institucije naše družbe. 
Vloga dobrodelnosti Župnijske Karitas je sedaj zaradi neštetih plemenitih dejanj med nami tako močno 
in globoko zasidrana, da si brez nje takšnega poslanstva v prihodnje ne znamo več predstavljati. 
Predlog za podelitev Plakete občine Črnomelj tako ne pomeni samo skromno priznanje občudovanja 
vredni požrtvovalnosti in dobrodelnosti prostovoljcem Župnijske Karitas, ampak tudi iskreno zahvalo 
vsem dobrim ljudem, ki s svojimi odprtimi rokami pomagajo najbolj ranljivim skupinam naše skupnosti 
vračati upanje v lepši jutrišnji dan. Dobrodelnost, ki jo s svojim plemenitim poslanstvom zasleduje 
Župnijska Karitas, sedanje in prihodnje rodove vzpodbuja k medsebojnemu spoštovanju in krepitvi 
pozitivnih človeških vrednot v vsakem izmed nas. To pa nas še toliko bolj navdaja s prepričanjem, da se 
za zgled takšnih vrednot s predlaganim priznanjem skromno in spoštljivo zahvalimo vsem znanim in 
manj znanim dobrim ljudem. Dobro delo za sočloveka v človeku vzpodbudi tako dober občutek, ki ga 
ne more nadomestiti nikakršna materialna dobrina. 
 
Predlog je podal: Marjan Jakofčič  
 
Predlog sklepa: Plaketo Občine Črnomelj za leto 2018 prejme Župnijska Karitas Črnomelj. 
 
 
B/  DIPLOMO OBČINE ČRNOMELJ  
 
B1/ LIDIJA MALEŠIČ, Črnomelj 
Gospa Lidija Malešič, začetnica Šole zdravja v Beli krajni, je že v začetku leta 2013 po predhodnem 
izobraževanju na seminarjih idejnega vodje in ustanovitelja Šole zdravja v Republiki Sloveniji dr. 
Nikolaja Grishina zbrala okrog sebe skupino občanov in navdušeno začela z jutranjo vadbo na Gričku 
nad Črnomljem. Skupina je bila kar številčna in iz dneva v dan se je se povečevala, tako da sedaj šteje 
že 40 članov. Koncept Šole zdravja je promovirati zdrav način življenja in približati vadbo slehernemu 
občanu čim bližje doma. Vadba je vsakodnevna in brezplačna, toda po Zakonu o društvih smo vsi 
udeleženci dolžni plačevati članarino. 
 
S svojim zavzetim delom je Lidija navdušila se več ljudi v okolici in kmalu so nastale skupine v 
Dragatušu, Kanižarici in Butoraju. V zadnjem letu pa deluje še nova skupina na Tanči Gori. Trenutno je 
v občini Črnomelj pet krajev, kjer se izvaja vsakodnevna jutranja vadbo. Vanjo je vključenih okrog 100 
občanov različne starosti. 
 
Lidija je s svojim predanim delom pripomogla, da se je Šola zdravja razširila tudi v sosednji občini Semič 
in Metlika, kjer tudi že deluje šest skupin in sicer v Gradacu, Podzemlju, Metliki, Suhorju , Radovici in 
Semiču. Tako je sedaj v celotni Beli krajini 11 krajev, kjer se vsako jutro ob 7.30 uri zberejo člani v 
oranžnih oblačilih na jutranji vadbi "1000 gibov" po dr. Grishinu. Na vadbo prihaja že več kot 150 ljudi. 
Lidija pa se zelo trudi, da bi pripeljala vadbo v čim več krajev po celotni Beli krajini. 
 
Po našem zgledu pa se je Šola zdravja razširila tudi izven Bele krajine v Dolenjske Toplice in čez mejo no 
Hrvaško, v vas Pribanjci, kjer že deluje ena skupina. Tako se je zopet pokazalo dobro sosedsko 
sodelovanje. 
 
Šolo zdravja je v Sloveniji prisotna že v več kot sedemdesetih občinah. Vanjo je včlanjenih že okrog 
4000 ljudi, ki se vsako leto srečujemo na vseslovenskem srečanju v Piranu. Tudi belokranjske skupine 
lepo sodelujemo in se večkrat letno udeležujemo skupnih vadb in srečanj. Tako gremo v Semič ob 
dnevu sosedov in v Gradac na športni festival. Vsako leto Lidija organizira prednovoletno druženje za 
vse belokranjske skupine v Črnomlju in tudi izlet v Piran na vseslovensko srečanje članov Šole zdravja.  
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Zelo dobro sodeluje z občino Črnomelj, Zdravstvenim domom, Domom starejših občanov, Vrtcem 
Otona Župančiča, ZIK-om, Ljudsko knjižnico in Krajevno skupnostjo Črnomelj. Lidija redno informira 
člane o najrazličnejših kulturnih dogodkih in predavanjih ter jih vzpodbuja, da jih obiščejo. Sodeluje in 
pomaga pri organizaciji predavanj, izobraževanj, pohodov in drugih aktivnosti za člane šole zdravja iz 
Črnomlja pa tudi za ostale člane Šole zdravja iz Bele krajine.  
 
Jutranja vadba, ki temelju na prostovoljstvu, deluje preventivno, saj poudarja zdrav življenjski slog in 
individualno skrb za zdravje ter tako pripomore k razbremenitvi zdravstvenega sistema, kar s svojo 
podporo dokazuje tudi Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vadba 
se izvaja na javnih površinah. Vodijo jo za to usposobljeni vaditelji - prostovoljci. Člani Šole zdravja se 
zavedamo, da je to primer dobre prakse v kraju, saj vključuje raznoliko populacijo. Hkrati pa je to za 
mnoge tudi druženje, ki ugodno vpliva na posameznika, njegovo večjo jo socialno vključenost in 
izboljšuje njegovo psihofizično počutje. Ob koncu letošnjega leta bomo opravili že 1780 vadbo na 
Gričku. 
 
Predlog sta podali: Zvonka Šterbenc v imenu Šole zdravja podružnica Črnomelj in Zdenka Katkič, 
predsednica društva Šola zdravja v Republiki Sloveniji 
 
B2/  JANEZ WEISS, Črnomelj  
Janez Weiss (1978) je univ. dipl. zgodovinar, doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, zaposlen na RIC Bela krajina – v Mestni muzejski zbirki Črnomelj. V 
dobrem desetletju javnega znanstveno-raziskovalnega dela na področju zgodovine se je potrdil kot 
strasten in predan raziskovalec preteklosti, predvsem belokranjske, natančen in slikovit avtor člankov 
in razprav ter priljubljen predavatelj o novih (lastnih) odkritjih. 
 
Janez Weiss je v zelo kratkem času naredil ogromno dela, zato navajam le nekaj najpomembnejših 
dosežkov. Bil je urednik Črnomaljskega zbornika, prevajalec drame Shönwiessen iz nemščine v 
slovenščino, pomagal je pri prevodu Slave vojvodine Kranjske in bil odgovorni urednik zbornika 
spremnih študij – Studia Valvasoriana, nastalega ob prevodu Slave v sodobni slovenski jezik; napisal je 
besedilo za dokumentarni film o Viniški republiki, ki ga je posnela RTV Slovenija. Postavil je muzejsko 
zbirko Rudnika rjavega premoga Kanižarica, vodil delovno skupino za postavitev razstave v Mestni 
muzejski zbirki Črnomelj, je avtor zgodovinskega dela razstave v spominski hiši Otona Župančiča v 
Vinici. Temeljito je raziskal protestantizem v Beli krajini, na podlagi česar je nastala obsežna pregledna 
razstava in publikacija v okviru Belokranjskega muzeja Metlika. Izdal je bogato dokumentirano 
publikacijo o bombardiranju Črnomlja leta 1944. V številnih predavanjih je predstavljal zanimive teme, 
kot so Japodi na naših tleh, zgodovina belokranjskega vinogradništva, plemiška rodbina Semenič, 
protestanti v Beli krajini, črnomaljska gospoda, Slava vojvodine Kranjske, Viniška republika, Bela krajina 
v času 2. svetovne vojne in številne druge. 
 
Še posebej plodno je bilo leto 2018 – kot urednik in eden od avtorjev člankov je sodeloval pri obsežni 
znanstveni monografiji Neumarkt-Möttling-Metlika, skupaj s Tomažem Grdešičem napisal publikacijo o 
Kanižarici (Kanižarica; Dvor – naselje – premogovnik), ob 790-letnici ustanovitve župnije Črnomelj ob 
ustanovni listini napisal in predstavil okoliščine ustanovitve iz leta 1228, bil soavtor obsežne publikacije 
Črnomelj 790, ki je izšla ob že omenjeni obletnici. 
 
Kot zaposleni v Mestni muzejski zbirki pripravlja sklope predavanj Neobičajna vedenja, pri katerih kot 
avtor sodeluje tudi sam.  
 
Zanimivo je, da Janez Weiss kljub izjemno zahtevnemu znanstvenemu delu še vedno najde čas tudi za 
glasbo, ki je zagotovo ena od njegovih velikih ljubezni. Že 23 let igra v glasbeni zasedbi Broken Lock,  ki 
pripravlja svojo 5. zgoščenko. Zadnja leta glasbeno ustvarja tudi v duetih Usil in Dead Tongues – slednji 
dela predvsem glasbo za teater. Janez je dolgoletni predsednik MKK, v katerem so v času njegovega 
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vodstva organizirali več kot 350 koncertov, izdali pa so tudi publikacijo ob 20-letnici delovanja kluba 
(urednik Janez Weiss). Je tudi eden od programskih vodij festivala Črnfest.  
 
Nemogoče je na kratko predstaviti celoten opus Janeza Weissa, ki je nastal v zgolj dobrem desetletju. 
Zagotovo je pa je že iz naštetega mogoče sklepati na izjemen pomen njegovega strokovnega dela za 
belokranjsko in slovensko zgodovino. S svojimi raziskavami in publikacijami si je že utrdil mesto med 
najvidnejšimi slovenskimi zgodovinarji. Vse pohvale si zasluži tudi njegova sposobnost poljudnega 
podajanja snovi preko predavanj (in vodenj po muzejski zbirki) za laično zainteresirano javnost.  
 
Verjamemo, da bo Janez Weiss s svojim delom in znanjem še nadalje pomembno bogatil naše 
zgodovinsko znanje, osveščal Belokranjce in Slovence o naši bogati zgodovini in skrbel, da se dognanja 
primerno obeležijo in ohranijo.  

 
Diploma Občine Črnomelj naj poleg skromne zahvale zgodovinarju Janezu Weissu tudi opomni širšo 
javnost na rezultate njegovega dragocenega dela. 
 
Predlog je podala: Območna izpostava JSKD Črnomelj 
 
Predlog sklepa:  Priznanje - diplomo Občine Črnomelj za leto 2018 prejmeta Lidija Malešič in Janez 
Weiss. 
 

Predlagatelj: 
Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj 

 
 

IV. POHVALE IN GRAJE PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA V OBČINI ČRNOMELJ za leto 
2018 
 
Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljujejo v obliki listine in skulpture »Breza« za 
dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo in »Kopina« za 
opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo v 
skladu z določbami odloka o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 8/95 in 
54/05).  
 
Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja je izvedla razpis in na svoji seji dne, 
9. 1. 2019 opravila presojo prejetega predloga ter Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da 
prejme: 
 
A/ POHVALO »Breza«  
 
VINKO KUKMAN, Črnomelj 
Vinko Kukman se je pričel s fotografijo ukvarjati že pred štiridesetimi leti. S fotografijo ga je navdušil 
nekdanji njegov učitelj Jože Zabukovšek. V fotografiranju je našel svoj smisel življenja. V njegovem 
arhivu je že več kot 15.000 fotografij. Je velik ljubitelj narave, najlepše motive najde v Kočevskem rogu, 
na območju Mirne gore in sploh v Beli krajini. V današnjem galopirajočem vsakdanu so njegove 
fotografije in seveda napisane besede, ki sledijo vidnemu, več kot balzam za dušo. V vseh letnih časih 
najde v naravi zanimivosti in fotoaparat, ki je njegov stalni spremljevalec, nam pričara bogastvo, ki ga 
imamo največkrat  površno za nekaj samoumevnega. Temu primerno smo tudi malomarni v svojem 
vedenju in obnašanju do narave. Zato si gospod Vinko več kot zasluži za občinsko priznanje pri urejanju 
in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2018.  
 
Tudi kot redni član Foto kluba Črnomelj je izredno aktiven. Vsako leto nam zvesti ljubitelji fotografije 
na razstavah pokažejo utrinke od blizu in daleč, kar je tudi vzpodbuda v naši zavesti, da so lepote 
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narave minljive toliko bolj, kolikor smo ljudje nezainteresirani opazovati, biti zunaj športno aktivni in 
sploh strogi sami do sebe pri ravnanju z odpadki, trošenju energije in razsipni pri ravnanju z naravnimi 
resursi. Vse to nam postane pomembno ravno zaradi okoljskih entuziastov, med katerimi nosi zastavo 
Vinko Kukman. Svoja opažanja daje na ogled v lokalne časopise, internet in na Facebook. Vedno je 
odprt tudi za vprašanja in nam nevednežem rad obrazloži vse, kar nas zanima. Kombinacija fotografij in 
njegovo znanje o živi in neživi naravi je nem belokranjskim bralcem in seveda tudi širše, položeno na 
pladenj lažjega razumevanja dogajanja okoli nas in posledično večje odgovornosti za bodoče rodove. 
 
Prepričani smo,  da Vinko Kukman s svojimi dejanji bistveno prispeva pri urejanju in varovanju okolja in 
predlagamo, da se mu podeli pohvala »Breza« za leto 2018. 
 
Predlog sta podala: Društvo upokojencev Črnomelj in Vika Lozar. 
 
Predlog sklepa:  Ekološko pohvalo »Breza« za leto 2018 prejme Vinko Kukman. 
 
 
B/  GRAJO »Kopina« 
 
Žirija za podelitev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v Občini Črnomelj predlogov za grajo ni 
prejela.   
 
Predlog sklepa: Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 se ne podeli. 
 
 

Predlagatelj: 
Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju 
in varovanju okolja Občine Črnomelj 

Pripravila:    
Bernarda Fabjan, OU 


