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Komisiji za priznanja in nagrade

Predlog za podelitev nagrad za leto 201-8

PRIZNANJE OBEINE BOVEC

DENTALNEMU CENTRU DR. LAH KRAVANJA BOVEC,

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad obdine Bovec (Uradno glasilo it.9l97\ ter sklepa

Komisije za priznanja in odlikovanja Ob6ine Bovec 2dne27.2.2018, spodaj podpisani predlagam, da

se PRIZNANJE OB.INE BOVEC dodeli DENTALNEMU CENTRU DR. LAH KRAVANJA BOVEC.

Dentalnicenter Dr. Lah Kravanja Bovecvvseh letih svojega obstoja, torejod leta 1996, za prebivalce

Bov$kega ne pomeni zgolj bogato nadgradnjo zobozdravstvenih uslug, temved tudi nova delovna

mesta, korektno sodelovanje z lokalnimiskupnostmiin kar je 5e najbolj pomembno, napredno in

sodobno pristopanje k zagotavljanju, uvelja,rljanju in raz,voju novih zobozdra,rstvenih ponudb v

nalem okolju.

DENTALNT CENTER DR. LAH KRAVANJA BOVECse je izjemno izkazalZe po potresu leta 1998, ko so

prevzeli paciente zobozdravstvene ambulante Bovec, deprav je bila njihova dejavnost samopladniSka.

VloZek zasebne zobozdravnice dr. Sande Lah Kravanja v javno zdravstveno infrastrukturo v obdini

Bovec je bil v vseh 20 letih delovanja velik, v letu 201,7 pa jim je uspelo izpolniti njihovo dolgoletno

ieljo in postaviti piko na i njihovemu prizadevanju, da bi lahko otrokom in mladostnikom v domadem

kraju vsaj en dan v tednu nudilitudi ortodontsko zdravljenje na napotnico, torej krito s strani

zavarovalnice. Od seotembra 201-l ortodontka dr. Sanda Lah Kravanja tako v koncesijski zobni

ordinaciji Dentalnega centra dr. Lah Kravanja nudispecialistidno zdravljenje zobnih in deljustnih

neoravilnostiza otroke in mladostnike tudidoma v Bovcu na napotnico, kar je za Boviko izjemnega

pomena. Za samo delo je bila obnovljena Ze obstojeda koncesijska ordinacija. Za prebivalce BovSkega

pomeni prihranjenih kar nekaj kilometrov poti, dasa in stroSkov, povezanih s tem, seveda pa tudi

bistveno skrajianje dakalnih vrst, hkrati pa visoko profesionalno zobozdravstveno obravnavo'

Zaradivsega najtetega, ocenjujem, da je Dentalnicenter Dr. Lah l(ravanja bistveno prispeval k

bolj5emu, kvalitetnejSemu in polnejiemu Zivljenju obdanov ter neposredno vplival in prispeval k

razvoju in ugledu obdine, iivljenju v njejter podobi kraja, zato l(omisijiza priznanja in nagrade

predlagam dodelitev PRIZNANJA OBeINE BOVEC za leto 2018.
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PROSTOVOLJ NO GASI LSKO DRUSTVO
SRPENICA

in

MOSKI PEVSKI ZBOR GOLOBAR

skupno podajata na

KOMISIJO ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

OBEINE BOVEC
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PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA OBCINE BOVEC

za 6lana PGD Srpenica in dlana MPZ Golobar

- Antona TREBSE, roj. 13.02.1948 iz Srpenice

Utemeljitev predloga PGD Srpenica.

ANTON TREBSE-veteran PGD Srpenica

- V PGD Srpenica je vstopil 2.11.1988

- Po cinu je gasilec ll. stopnje (opravil osnovni in nadaljevalni tedaj za gasilca)

- Prejemnik znadke za dolgoletno delo 10,20 in 30 let

- Prejemnik znadke za operativno delo 10 in 20 let

- Prejemnik plakete gasilskega veterana

- Prejemnik priznan ja GZ I stopnje

- Clan nadzornega odbora pri GZ Bovec

Vse ta leta je Anton Treb5e - Nini vestno opravljal delo prostovoljnega gasilca. Kot

operativni 6lan PGD Srpenica se je vedno odzval klicu na pomod. Tudi z

imenovanjem v vrste gasilskih veteranov se 5e zmeraj rad odzove in po svojih modeh

pomaga gasilskemu dru5tvu na Srpenici.



Utemeljitev predloga MOPZ Golobar.

Anton TREBSE je v vrste mo5kega pevskega zbora vstopil leta 1976 in je od takrat

njegov basist. S svojim petjem in toplim odnosom povezuje dlane zbora. S svojim

rednim udejstvovanjem je pripomogel k uspehu marsikatere prireditve na kateri je

zbor nastopal, tako doma kot v zamejstvu ali tujini. Za dolgoletno sodelovanje v zboru

je prejel Gallusove jubilejne znadke.

Anton TREBSE je s svojim delom izkazal veliko predanost domademu kraju, tako na

humanitarnem kot kulturnem podrodju. Z rednim in vestnim delom v gasilskem

dru5tvu in pevskem zboru je veliko prispeval za razvoj obeh in s tem tudi k razvoju

svoje rojstne vasi Srpenice in bov5ke. Nemalokrat je za delovanje v 5ir5o korist

pri5krtnil znaten del dasa druZinskega Zivljenja. Pri delu in druZinskem Zivljenju je bil

vedno predan gojenju tradicij, ki naSo skupnost vzdrlujejo v duhu skromnosti in

po5tenja ter izkazujejo znacaj na5e pokrajine in njenih ljudi.

lz navedenih utemeljitev podajamo dlani PGD Srpenica in MOPZ Golobar predlog, da

se Antonu TREBSETU podeli obdinsko priznanje.
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Dru5tvo ARS Bovec
Trg golobarskih Zrtev 10
5230 BOVEC - Slovenija

Tel. 05 388 60 90 - TRR: 04753-0000 150642 - Davdna Stevilka: 91048958 - Mati0na Stevilka 1130048

Obdina Bovec Komisija za odlikovanja in priznanja Trg golobarskih Zrtev I Bovec

Bovec, 4. mq 2018

ZADEVA:
Predlog za dodelitev priznanja Obdine Bovec Vlasti Tereziji Komac iz Bovca Mala vas 102

Vfasta Terezija Komac je bila rojena 21. aprila 1948 v Bovcu . Ved desetletijje aktivno
delovala v najrazlidnej5ih dru5tvih in organizacijah: v nekdanjih druZbenopolitidnih
organizacijah (sodelovanje na Stevilnih proslavah), Turistidnem Dru5tvu Bovec,
Planinskem druStvu Bovec (ved let prizadevna tajnica), Zgodovinski sekciji Bovec, Dru5tvu
ARS Bovec itd. Njeno najvedje prizadevanje pa je nedvomno raziskovanje Bov5ke
preteklosti. Vseskozije zbirala stare predmete, ki so jih uporabljali na5i predniki. Po starih
fotografijah je pripravila osnutekza bov5ko me5dansko Zensko no5o na prelomu 19. in 20.
stoletja. Ob potresu leta 1998 je skoraj identidna originalna obladila (zdajjih hrani
Tolminski muzej) na5la na podstredju neke po5kodovane hiSe. Danes ima na svojem
domu lepo zbirko etnolo6kih eksponatov. Mnogi imajo 5e danes v lepem spominu njeno
enkratno postavitev jaslic v cerkvi Device Marije leta 2001, kije imela odmev tudi drugod.
Menimo, da priznanje Obdine Bovec zasluii predvsem za njene izdane knjige, ki bodo
trajno obogatile na5e vedenje o Bov5ki: eez Boko gre deda, Na KuZah tice stra5ijo,
Zakladnica bov5ke preteklosti in Na Bov5kem polju kriZ stoji. Njena dela so bila tudi v
strokovnih krogih dobro ocenjena. Tik pred izidom je njena nova knjiga Bovec in voda.
Vlasta je svoja vedenja posredovala tudi drugim na predstavitvah po Solah muzejih in
drugod. Ob njeni sedemdeset letnicijo predlagamo za prejemnico priznanja Obdine
Bovec. Priznanje obdine Bovec biji bila nedvomno dolZna zahvala za njeno dosedanje
delo na najrazli6nej6ih podrodjih.

Pred a ARS Bovec
Viljem
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TEKASKO DRUSTVO BOVEC
eezsoda 144,5230Bovec

Kontaktna oseba : Vasja yitez GSM : 051 253 471
E - mail : vasja.vitez@hotmail.com

Stevilka: P20tB/11
Datum : 04.05.2018

OBdINA BOVEC
Trg Golobarskih Zrtev 8
5230 Bovec

PREDLOG ZA PRIZNANJE OBdINE BOVEC

JANKO ARCET, roj.22.06.lgfis, Mala vas I 7, 5230 Bovec

Predragaterj : 
-- ;:';TffJ#,il""?:J""
- dlani Sportnega dru5tva Letnik 65

Utemeljitev:

Janko Arcet je Le ved kot tri desetletja trdno povezan z organiziranjem Bportnih
dogodkov na bov5kem. Dolgoletna prizac,evanja za ra;<voj Sporta za vse generacije, ter
dostopnost Sportnih objektov vsem , ki si Zelijo aktivno preliveti prosti das so mu vedno
bili v prvem planu. Janku ni nikoli Zal prostega dasa, ki ga j" numln i za pripravo igriSd,
turnirjev v-nogometu, odbojki, ko5arki,... - nulu edje zadoutryrt,ro pu -rl. mnoZidlna
udeleZba. Se posebej ga razveseli, ko je na Sportniir igri5dih velikomladih. Svoje
sposobnosti je dokazal kot upravitelj Sportnega igri3da, mv zsvojimi izku5njami in
prizadevnostjo vhdahnil Zivljenje, ter kot rpravltery telovadni." OS, kjer zrvojo
neizmerno energijo skrbi ,da so se bovdani vrnili vtelovadnico in aktivno pr"iiuiuio
zimske vedere.

Janko je Sportni zanesenjekbrez katerega ni Sportne prireditve na bov5kem. Trdno je
vpet v izvedbo Bovec maratona, Atletike brez meja, Kolesarskega vzponanu rrrru"gun,
aktivno sodeluje ,.oS Bovec na Sportnem podrodju. Kot predsednik Sportnega druitva
Letnik 65 2e vrsto let skrbi, da je dru5tvo altivno, ter zard.;rt,ro,runle elanoi.
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Sportnega druitva Letnik 65
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Slovenska Lj udska Stranka
Bovec,
07.05.2018.

ZAdEVA:PREDLOG PODELITVE NAZTVA CASTNI OBEAN OBEINE BOVEC

Na 16.seji obdinskega odbora SLS Bovec 03.05.2018.smo bili soglasni s predlogom,
da ta naziv prpada Aleksandru -Saii Ostanu,rojenemu 1959 v Gorqii Radgoni odetu
izhajajodemu iz Bov5kega diplomiranemu inZenirju arhitekture

Predlog utemeljujemo z naslednjimi dejstvi:
-leta20t7 smo bili pride blagoslovitve cerkve DOBREGA PASTIRJA pod Sijo,ki jo je
projektiral in celostno oblikoval
-leta 2001 je zasnoval Spominsko obeleije beguncem in mrtvim v prvi svetovni vojni z
Bov5kega,ki ga ta mesec zakljudujemo in postavljamo v trajen spomin
-istega leta je oblikoval spominsko plo5do v spomin Josipa Abrama na cerkvici Loretanske

matere boZje v Trenti-
-vodil je delavnico o kvalitetah Bovca in razmiSljanje o razvoju Bovca

Sicer pa je g SaSo vsestranski ustvarjalec na Sirokem podrodju bivalne kulture-
pi5e,ri5e,pouduje,projektira in gradi
pa rezbari,fotografira
-je profesor na Fakulteti za Arhitekturo ljubljanske univerze
-je prejemnik Stevilnih priznanj doma in v tujini,
med drugim za oblikovanje CELICE,
-je prejemnik nagrade ZLATI SVINCNIK MAKSA FABJANIJA
in 5e bi lahko na5tevali

Predvsem paje ljubitelj Bovike,kamor rad in pogosto prihaja

Gregor Rupnik,predsednik
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