
 
PLAKETO OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 PREJMEJO 
 

 
 
 
FRANČIŠKA BURJAN prejme plaketo Ob čine Žalec  v letu 2018 za ve čletno uspešno delo 
na podro čju zeliš čarstva in promocije zdravja.  
 
Ljubiteljska dejavnost Fanike Burjan se je začela s sušenjem sadja. Pri domačiji, kamor se je 
poročila, je bila tradicija sušenja sadja dodobra uveljavljena, dajali so ga tudi na razstavo in 
ocenjevanje slovenskih dobrot, ki je vsako leto potekala na Ptuju. Prav tam je Burjanova 
navezala stike z razstavljavci in prišla na idejo sušenja zelišč. Ker uporaba zelišč za zdravje 
zahteva veliko znanja in spoznanja, se je včlanila v društvo zeliščarjev v Ljubljani, spoznala 
strokovnjake s tega področja in se udeleževala njihovih predavanj.  Kasneje se je včlanila v 
društvo Olimje Podčetrtek, kjer je spoznala zeliščarje, ki se ukvarjajo z zelišči za dušo in trg. 
Sodelovala je pri ustanovitvi društva zeliščarjev Arnika, ki ima sedaj sedež v Kalobju. 
Pridobljeno znanje o spoznavanju, nabiranju, gojenju in uporabi zelišč je uporabila na 
predavanjih na povabilo predstavnikov vrtcev, šol, knjižnice, društev kmečkih žena in društva 
Onkoloških bolnikov Celje. V oddaji ZELENI VAL na Radiu Celje že 20 let deli znanje o 
zeliščih.  
 
CVETKA GRM prejme plaketo Ob čine  v letu 2018 za dolgoletno aktivno delo v Krajevni 
organizaciji Rde čega križa Griže.  
 
Cvetka Grm vodi Krajevno organizacijo rdečega križa Griže že 30 let. Po poklicu je 
diplomirana medicinska sestra in je zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Jožeta Potrate 
Žalec. Kot prostovoljka se vključuje v organizacijo vsakoletnega srečanja starejših v krajevni 
skupnosti Griže, obiskuje starejše v lastnih domovih, sodeluje pri merjenju krvnih vrednosti 
ter z ostalimi člani krajevne organizacije rešuje socialne stiske sokrajanov. Mladim in malo 
manj mladim predava o zdravem načinu življenja, kot licencirana predavateljica prve pomoči 
predava na tečajih prve pomoči, usposablja ekipe preventivne pomoči, ocenjuje namišljene 
poškodbe na regijskih in državnih preverjanjih usposobljenosti ekip prve pomoči in kot 
članica območnega združenja Rdečega križa Slovenije soodloča o delu združenja. Daruje kri 
tistim, ki jo potrebujejo, saj meni, da nikoli ne veš, kdaj jo boš potreboval sam. Pri delu v 
patronažni službi obiskuje bolne in marsikdaj naleti na težave, ki so videti nerešljive, toda 
Cvetka Grm jih rešuje na prijazen, človekoljuben način. 
 
TATJANA ŽGANK MEŽA prejme plaketo Ob čine Žalec  v letu 2018 za uspešno vodenje 
šole in obšolskih dejavnosti.  
 
Tatjana Žgank Meža je s svojim dosedanjim delom na področju celovitega izobraževanja 
učencev in aktivnega sodelovanja šolskega kolektiva, ne samo v občini Žalec, tudi v širšem 
globalnem prostoru pomembno vplivala in prispevala svoje bogato znanje in izkušnje na 
področju razvoja in prenosa znanj na učence, zaposlene in botrovala k napredku šolskega 
sistema in bogatitvi področja odnosov in pozitivnih sprememb v Občini Žalec. Delo 
ravnateljice I. OŠ Žalec opravlja z veseljem, odgovornostjo in strokovno. Ustvarja pozitivno 
vzdušje, sprejema drugačnost in razvija ustvarjalnost, ob tem pa uvaja nove delovne metode 
v sistemu šolstva ter skrbi za skladen razvoj in dolgoročni napredek. Deluje povezovalno, 



tako v šoli in kot tudi v lokalni skupnosti, kar se odraža v dobrem komuniciranju z 
zaposlenimi, učenci in občani. 
 
EKIPA MAVRIČNI TEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA PETROVČE prejme plaketo Ob čine Žalec  
za uspešno izveden tradicionalni projekt Mavri čni tek. 
 
Ekipa Mavričnega teka Športnega društva Petrovče je ena izmed štirih sekcij, ki združujejo 
ljubitelje različnih športov v lokalni krajevni skupnosti. Sekcija Mavričnega teka je bila 
ustanovljena leta 2015, ko je vodenje društva prevzel Denis Kozel, in nadaljevala pod 
vodstvom sedanjega predsednika Jana Pavliča. Vsako leto v začetku poletja v sklopu 
prireditve Petrovčevanje organizirajo tekaško-zabavno prireditev Mavrični tek z barvami holi, 
ki je postala odmeven dogodek po vsej Savinjski dolini. Organizatorska ekipa Mavričnega 
teka šteje osem članov: Jaka Rehar, Alja Rehar, Jaka Kozmelj, Martin Kozmelj, Ariana 
Volpe, Iva Ana Virant, Pavel Virant in sedanji predsednik Jan Pavlič. Prireditev vsako leto 
privablja več tekačev in združuje različne starostne generacije. Prav zato si ekipa 
Mavričnega teka prizadeva, da dogodek ni tekmovalnega značaja, pač pa je cilj 
medgeneracijsko povezovanje in zadovoljstvo vseh udeležencev. 
 
LOKOSTRELSKI KLUB SOKOL prejme plaketo Ob čine Žalec za dosežene športne 
uspehe in vzgojo mladih. 
 
Lokostrelski klub Sokol iz Ložnice pri Žalcu, ki šteje 50 članov, je bil ustanovljen leta 2005 s 
ciljem nuditi članom organizirano vadbo, strokovno pomoč, rekreacijsko udejstvovanje ter 
udeležbo na tekmovanjih doma in v tujini. Osnovni namen je organizacija druženja članov ter 
preko športnega udejstvovanja vključevanje v zdrav način preživljanja prostega časa. Člani 
kluba se udeležujejo številnih tekmovanj v Sloveniji in tujini, npr. slovenskega 3-D pokala, 
slovenskega tarčnega pokala, dvoranskega pokala, AH pokala ter državnih šolskih 
prvenstev, Alpe adria field pokala itd. Tudi sami vsako pomlad organizirajo tekmovanje za 
slovenski 3-D pokal na strelišču in v okolici strelišča, ki se ga udeleži do 180 tekmovalcev; 
tudi iz tujine. Aktivno se vključujejo v življenje lokalnega okolja – sodelujejo v čistilnih akcijah, 
izvajajo predstavitve lokostrelstva na množičnih prireditvah, predstavitve lokostrelstva za šole 
in druge organizacije. Vsako leto konec junija organizirajo tudi lokostrelski tabor, ki se ga 
udeleži 20 mladih lokostrelcev. Zavedajo se tudi pomembnosti dobrega počutja svojih članov 
in tekmovalcev, zato ves čas skrbijo za urejenost okolice strelišča in proge, kjer se odvijajo 
tekmovanja. 


