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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA 
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Številka: 012-0001/2018 
Datum:   4. 6. 2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
ZADEVA: PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2020 
 
Poročevalka: mag. Melita Rebič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
                        in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
 
V skladu z 2. in 3. členom Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 3/2017) podeljuje Občinski svet Občine Škofja Loka priznanja 
Občine Škofja Loka posameznikom, pravnim osebam zasebnega in javnega prava, različnim 
skupnostim in organizacijam ter društvom, s prebivališčem oziroma sedežem v občini, 
naslednja priznanja: 

 Naziv častni občan občine, 

 Zlati grb občine, 

 Srebrni grb občine in 

 Bronasti grb občine. 
 
V razpisnem roku, ki je potekel v sredo, 20. maja 2020 je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka prejela enajst (11) pobud za 
podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2020. 
Na svoji 13. redni seji komisije, ki je bila v sredo 3. junija 2020 so člani preverili ustreznost 
pobud glede na določbe razpisa in odloka. 
Po razpravi so člani komisije glasovali o predlogih in sklenili predlagati Občinskemu svetu 
Občine Škofja Loka, da na osrednji prireditvi ob počastitvi občinskega praznika Občine 
Škofja Loka, ki bo v petek, 26. junija 2020 podeli za leto 2020 naslednja priznanja: 
 

 1 naziv ČASTNI OBČAN Občine Škofja Loka 

 1 zlati grb Občine Škofja Loka 

 2 srebrna grba Občine Škofja Loka in 

 3 bronaste grbe Občine Škofja Loka. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja 
Loka predlaga Občinskemu svetu Občine Škofja Loka naslednje 
 

S  K  L  E  P  E  : 
 

*** 
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje: 
 
naziv ČASTNI OBČAN OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
IVANU HAFNERJU, Kopališka ulica 31, Škofja Loka 
 

 za njegov strokoven prispevek pri razvoju loškega gospodarstva, družbenih 
dejavnosti in mestne prenove ter za njegovo dolgoletno aktivno in predano delo 
na področju športa 

 
*** 

 
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje: 
 
ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVO STARA LOKA 
 

 za njihovo profesionalno, požrtvovalno in nesebično pomoč, aktivno strokovno 
delo z mladimi in dejavno sobivanje s skupnostjo v vseh dosedanjih 120. letih 
delovanja 

 
*** 

 
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje: 
 
SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
JANEZU KRMELJU 
 

 za pomemben prispevek h kulturnemu življenju kraja in skupnosti, predvsem pa 
za predano strokovno delo pri ohranjanju in ustvarjanju tamburaške glasbe v 
Retečah, ki je rateške tamburaške skupine uvrstilo v sam vrh tovrstnega 
glasbenega ustvarjanja v Sloveniji 

 
*** 

 
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje 
 
SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
ZAKONCEMA VALERIJI IN IVU ČARMANU 
 

 za njuno izjemno plemenito, predano in srčno vseživljenjsko humanitarno 
delovanje in razdajanje, s posebnim poudarkom na 20-letni akciji Miklavževega 
obiska in obdarovanja otrok s Hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike 
v Ljubljani. 

 
*** 
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Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje 
 
BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
KLUBU ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV 
 

 za vse svoje dejavnosti in aktivnosti s katerimi že 40. let ohranja naše 
starodavno mesto živahno, kreativno – in mlad(ostn)o 

 
*** 

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje 
 
BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
URŠKI KOLENC 
 

 za pogumno in predano vodenje Društva Junaki 3. nadstropja, ki s pozitivno 
naravnanostjo in življenjskim optimizmom opogumlja in bodri otroke obolele za 
rakom 

 
*** 

 
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje 
 
BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
DR. BOJANI BEOVIĆ 
 

 za izjemno strokovno, pogumno in prizadevno vodenje strokovne skupine v 
vladnem kriznem štabu za boj proti epidemiji korona virusa 

 
*** 

 
 
 
  mag. Melita REBIČ, l.r. 
  Predsednica komisije 

 
 
 
PRILOGE: 

- seznam prispelih pobud. 


