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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE LOGATEC

ZADEVA: PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016

PREDLAGATELJ: Berto Menard, župan
POROČA: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine
Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in)
sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se
glasi:



Jožetu Leskovcu se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Listina
Občine Logatec za aktivnosti povezane s pripravo akademije v spomin na
rojaka duhovnika Janeza Hladnika.



OŠ Rovte se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Spominska
plaketa z znakom za izjemne uspehe na področju vzgoje, izobraževanja,
športa in kulture ter vse aktivnosti, ki so jih izvedli na področju ekologije in s
tem pridobili naziv EKO šola.



Hieronimu Kavčiču se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom za njegovo pobudo pri ustanovitvi Karitasa
Rovte ter njegovo dolgoletno delovanje v njem.
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Raulu Semeniču se na predlog Sally Cooney in Gvida Komarja podeli
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za vse aktivnosti povezane
z raziskovanjem strmoglavljenega bombnika B-24H-5-CF Liberation – Double
Trouble 41 – 29244, s postavitvijo obeležja ter z izdajo monografije, ki
razkriva zgodovino tega trenutka. Z doseženim je tudi pomembno prispeval k
mednarodni prepoznavnosti Logatca.



Antonu Veluščku se na predlog Andreja Groma podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom za njegovo znanstveno-raziskovalno delo na
področju arheologije, tako na področju občine Logatec kot celotne Slovenije.



Dr. Milanu Trobiču se na predlog Jelke Lorenčič Kožman podeli občinsko
priznanje Častni občan občine Logatec za njegove dolgoletne izjemne
strokovne dosežke na področju etnologije v Logatcu in širši okolici.

Berto Menard
župan

PRILOGA:
- Prejeti predlogi z obrazložitvami
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PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA

Skladno z Odlokom o priznanjih občine Logatec in o priznanjih Župana občine Logatec
(Logaške novice, št. 4/01, 11/08) (v nadaljevanju: odlok), se priznanja občine Logatec
podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev,
združenj, družb in drugih organizacij, ki pomembno prispevajo k boljšemu življenju
občanov in pomembno pripomorejo k uveljavljanju ugleda in razvoja občine na
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, kulturno-izobraževalnem, športnem ali drugem
področju.
Skladno s 3. členom odloka so priznanja občine Častni občan Občine Logatec, Spominska
plaketa z znakom in Listina Občine Logatec ter se podeljujejo v septembru, na slavnostni
seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.

Komisija za priznanja (v nadaljevanju: komisija), ki jo tvorijo člani Angela Menart, Miro
Sedej, Jelka Lorenčič Kožman, Simon Žerjal in mag. Viktorija Osolnik Kunc, je na svoji 3.
redni seji, 9. marca 2016, potrdila besedilo razpisa za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2016. Javni razpis je bil objavljen v 3. številki Logaških novic, ki so izšle 29. marca
2016. Rok za podajo vlog je bil do 3. maja. 2016.

Komisija za priznanja se je sestala na 4. redni seji, 12. maja 2015, na kateri so prisotni
člani obravnavali prispele predloge na razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto
2016.
Komisija je uvodoma ugotovila, da je do roka prispelo šest vlog, vse pravočasno. Po
odprtju vlog je Komisija ugotovila, da so nekatere vloge sestavljene iz več prijav. Po
pregledu je Komisija ugotovila, da bo obravnavala devet vlog.

Po pregledu vseh prispelih vlog, je komisija ugotovila, da na predloga Gasilske zveze
Logatec: podelitev priznanja spominska plaketa z znakom; Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Gorenji Logatec ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu Medvedje Brdo ne more
podeliti, saj sta omenjeni društvi takšno priznanje že prejeli v letu 2006. V skladu s 17.
členom odloka so priznanja enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Komisija je pri
pregledu vlog ugotovila, da dva predlagatelja za priznanje predlagata isto osebo.
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Komisija je nato soglasno sprejela sklepe, ki jih, skladno s 4. členom odloka predlaga v
potrditev Občinskemu svetu Občine Logatec:



Jožetu Leskovcu se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Listina
Občine Logatec za aktivnosti povezane s pripravo akademije v spomin na
rojaka duhovnika Janeza Hladnika.



OŠ Rovte se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Spominska
plaketa z znakom za izjemne uspehe na področju vzgoje, izobraževanja,
športa in kulture ter vse aktivnosti, ki so jih izvedli na področju ekologije in s
tem pridobili naziv EKO šola.



Hieronimu Kavčiču se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom za njegovo pobudo pri ustanovitvi Karitasa
Rovte ter njegovo dolgoletno delovanje v njem.



Raulu Semeniču se na predlog Sally Cooney in Gvida Komarja podeli
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za vse aktivnosti povezane
z raziskovanjem strmoglavljenega bombnika B-24H-5-CF Liberation – Double
Trouble 41 – 29244, s postavitvijo obeležja ter z izdajo monografije, ki
razkriva zgodovino tega trenutka. Z doseženim je tudi pomembno prispeval k
mednarodni prepoznavnosti Logatca.



Antonu Veluščku se na predlog Andreja Groma podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom za njegovo znanstveno-raziskovalno delo na
področju arheologije, tako na področju občine Logatec kot celotne Slovenije.



Dr. Milanu Trobiču se na predlog Jelke Lorenčič Kožman podeli občinsko
priznanje Častni občan občine Logatec za njegove dolgoletne izjemne
strokovne dosežke na področju etnologije v Logatcu in širši okolici.

mag. Viktorija Osolnik Kunc l.r.
predsednica

PRILOGA:
-

Prejeti predlogi z obrazložitvami
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Prejeti predlogi z obrazložitvami
***
Prvo obravnavano vlogo je posredovala KS Rovte, ki predlaga, da se občinsko priznanje
podeli Jožetu Leskovcu za njegovo pomoč pri organizaciji akademije v spomin na rojaka
Janeza Hladnika.
V vlogi ni označeno priznanje za nominiranca. Vloga nima prilog, je pa podana
obrazložitev. Komisija je soglasno odločila, da se Jožetu Leskovcu podeli občinsko
priznanje Listina Občine Logatec, ki se jo skladno z 9. členom odloka podeljuje za
posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo.

Iz obrazložitve v vlogi:
»13. 2. 2016 smo se spomnili rojaka duhovnika Janeza Hladnika, ki je bil rojen na Petkovcu
leta 1902 in umrl v Argentini 1965. Ob 50 letnici njegove smrti so krajani – Kavčič Hieronim,
Peter Hladnik in Jože Leskovec pripravili akademijo, da bi delo in zasluge Janeza Hladnika
ponovno pokazali domačinom in širši javnosti. Jože Leskovec je imel pri tem pomembno vlogo,
saj je Hladnikovo življenje v kulturnem programu, ki je sledil sveti maši, predstavil zanimivo in
realno. Tekst, ki so ga prebirali različni bralci, slike, ki so bile v ozadju in dopolnjevale govorce
ter različne pripovedi so prikazale življenje družine, kraja in Janeza Hladnika v različnih
časovnih obdobjih.«

***
Drugo obravnavano vlogo je posredovala KS Rovte, ki predlaga, da se občinsko priznanje
podeli OŠ Rovte, saj njeni učenci dosegajo odlične rezultate na različnih tekmovanjih, šola
pa skrbi za zdrav razvoj otrok in je pomemben gradnik pri razvoju vasi.
Predlagatelj predlaga, da se OŠ Rovte podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z
znakom. Vloga nima prilog, je pa podana obrazložitev. Komisija je soglasno odločila, da se
OŠ Rovte podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se ga skladno z 8.
členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo.

Iz obrazložitve v vlogi:
»Učenci OŠ Rovte že vrsto let dosegajo odlične rezultate na različnih tekmovanjih v znanju. Da
je OŠ Rovte dala dobro popotnico za nadaljnje šolanje, dokazujejo tudi zlati maturanti, ki so
svoje odlično znanje iz osnovne šole nadgradili v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah….
S skrbjo in vzgojo za okolje je OŠ Rovte dokazala, da ji je pomembno, kakšen planet bomo
zapustili našim zanamcem in si je zato pridobila naziv EKO šola.«
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***
Tretja obravnavana vloga je prav tako prispela s strani KS Rovte, ki predlaga, da se
Hieronimu Kavčiču, za njegov prispevek pri delovanju župnijske Karitas Rovte podeli
občinsko priznanje
V vlogi ni označeno priznanje za nominiranca. Vloga nima prilog, je pa podana
obrazložitev. Komisija je soglasno odločila, da se Hieronimu Kavčiču podeli občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se ga skladno z 8. členom odloka podeljuje za
izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Iz obrazložitve v vlogi:
»Hieronim Kavčič, roj. 16. 8. 1949, je tajnik župnijske Karitas Rovte že od njene ustanovitve
pred 22 leti. Bil je pobudnik Karitas v Rovtah in je skupaj s svojimi somišljeniki začel karitativno
delo. Pod njegovim vodstvom je Karitas Rovte dobila precej novih aktivnih članov in tudi vidno
vlogo v župniji in kraju. Njegova odlika je vztrajnost, ki se kaže tudi v tem, da se že 20 let pod
njegovim organizacijskim vodstvom vsako leto izvede dobrodelni koncert. Prav tako je vsako
leto v domači cerkvi organizirano srečanje s sveto mašo za ostarele in bolne ter romanje
bolnikov in invalidov na Brezje. Hieronim je v karitativnem delu nekako našel smisel svojega
življenja in k temu vzpodbuja tudi svoje sodelavce.«

***
Četrta in peta obravnavana vloga sta prispeli s strani Sally Cooney in Gvida Komarja, ki
predlagata, da se Raulu Semeniču za njegove aktivnosti povezane z raziskovanjem
strmoglavljenega bombnika B-24H-5-CF Liberation – Double Trouble 41 – 29244 podeli
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom.
Vloga je popolna, vlogi je priložen obširen pregled izvedenih aktivnosti. Predlagatelja
predlagata, da se Raulu Semeniču podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z
znakom, ki se ga skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in
kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Iz obrazložitve v vlogi:
»Raul Semenič se za transport zanima od mladosti. Pred približno 12 leti je začel poglobljeno
raziskovati dejstva okrog Liberatorja (ameriški bombnik 41-29244 z imenom Double Trouble).
Strmoglavljenega 25. 2. 1944 v Kotlicah (Blekovske gmajne) blizu Logatca. Poleg zbiranja
informacij in podatkov, brskanja po literaturi, virih in arhivih, je kontaktiral s številnimi ljudmi,
vladnimi in nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, predvsem pa v ZDA. Vzpostavil je
prijateljske stike z najvišjimi političnimi in vojaškimi predstavniki ZDA v Sloveniji ter s sorodniki
letalcev.«

ŽUPAN

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

***
Šesta obravnavana vloga je prispela s strani Andreja Groma, ki predlaga, da se dr. Antonu
Veluščku za njegove aktivnosti na področju arheološkega dela podeli občinsko priznanje.
Vloga je popolna, vlogi je priložen obširen pregled izvedenih aktivnosti. V vlogi ni
označeno priznanje za nominiranca. Komisija je soglasno odločila, da se dr. Antonu
Veluščku podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se ga skladno z 8.
členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo.

Iz obrazložitve v vlogi:
»Dr. Anton Velušček kot strokovnjak s področja arheologije je tisti, ki je odkril kolo iz davnih
časov na Vrhniki. Trenutno deluje kot vodja arheologije in sodeluje pri različnih izkopavanjih.
Njegovo znanstveno-raziskovalno delo presega meje resničnega. Tako tudi v našem kraju
skrbi, da se ohranja dediščina, kolikor mu to le čas dopušča.«

***
Zadnjo obravnavano vlogo je posredovala Jelka Lorenčič Kožman, ki predlaga, da se dr.
Milanu Trobiču podeli občinsko priznanje Častni občan občine Logatec za njegove
strokovne dosežke na področju etnologije.
Vloga je popolna, vlogi je priložen obširen pregled delovanja dr. Milana Trobiča.
Predlagateljica predlaga, da se dr. Milanu Trobiču podeli občinsko priznanje Častni občan
občine Logatec, ki se ga skladno s 7. členom odloka podeljuje za izredno pomembne
dosežke na različnih področjih, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu
in uveljavljanju Občine Logatec doma ali v svetu.

Iz obrazložitve v vlogi:
»Dr. Milan Trobič je pomembna osebnost za Logatec. Kot strokovnjak s področja etnologije
obuja in zbira vse zgodovinske stvari v etnološki smeri, kar se tiče logaškega območja in
bližnje okolice. S svojim več desetletnim raziskovalnim in strokovnim delom skrbi, da so občani
Logatca in okolice seznanjeni z običaji, šegami in navadami. Pri njemu izhaja zavest, da izhaja
vse iz preprostosti. S svojim zavzetim delom in raziskovanjem je marsikatera skrivnost iz sveta
etnologije iztrgana pozabi. To lahko zasledimo tako iz njegovih publikacij kot literarnih del, ki jih
vedno rad na svojevrsten način predstavi širšemu občinstvu.«
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