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OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017

PREDLAGATELJ: Komisija za priznanja
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 2017, ki se
glasi:



Marcelu Štefančiču se na predlog KS Naklo podeli občinsko priznanje Častni
občan Občine Logatec za življenjsko delo na kulturnem in družbenopolitičnem področju.



Vojnemu muzeju Logatec se na predlog Gvida Komarja podeli občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom za izjemen obseg zbirke vojaške
zgodovine z mednarodno prepoznavnostjo.

mag. Viktorija Osolnik Kunc l. r.
predsednica Komisije
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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 (opravičila izostanek), Simon Žerjal (opravičil izostanek) in
mag. Viktorija Osolnik Kunc - predsednica, je na svoji 5. redni seji, 16. februarja 2017,
potrdila besedilo razpisa za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2017. Javni razpis je
bil objavljen v 3. številki Logaških novic, ki so izšle 1. marca 2017. Rok za podajo vlog je
bil do 3. maja. 2017.
Komisija za priznanja se je sestala na 6. redni seji, 11. maja 2017, na kateri so prisotni
člani obravnavali prispele predloge na razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto
2017. Komisija je uvodoma ugotovila, da sta do roka prispeli dve vlogi.
Po pregledu prispelih vlog, je komisija vlogi obravnavala nato pa soglasno sprejela sklepa,
ki jih, skladno s 4. členom odloka predlaga v potrditev Občinskemu svetu Občine Logatec:



Marcelu Štefančiču se na predlog KS Naklo podeli občinsko priznanje Častni
občan Občine Logatec za življenjsko delo na kulturnem in družbenopolitičnem področju.



Vojnemu muzeju Logatec se na predlog Gvida Komarja podeli občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom za izjemen obseg zbirke vojaške
zgodovine z mednarodno prepoznavnostjo.

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 Naklo, ki predlaga, da se občinsko priznanje
podeli Marcelu Štefančiču za njegova prizadevanja na področju umetnosti, gospodarstva
in politike.
V vlogi je bilo označeno priznanje za nominiranca – Častni občan Občine Logatec. Vloga
ima poleg obrazložitve tudi 4 priloge. Komisija je soglasno odločila, da se Marcelu
Štefančiču podeli občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec, ki se 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.
Obrazložitev k vlogi:
»Marcela Štefančiča je težko označiti kot človeka gledališča, glasbe, literature, zgodovine
in politike. V njem so namreč združeni številni različni darovi, ki jih, že od otroštva in
mladosti, pa do zrelega obdobja svojega življenja plemeniti in razdaja svojim prijateljem,
sorodnikom, krajanom, občanom in širše. Je človek neulovljivega in nemirnega duha, ki ga
vsako povabilo k sodelovanju spodbudi k natančni, poglobljeni in dovršeni stvaritvi. Pa naj
gre za pisanje prizorov otroških predstav, scenarijev občinskih prireditev, zbornikov
društev in ustanov, ali kaj drugega. Marcel Štefančič ne daje pečata le umetniškemu
ustvarjanju, pač pa tudi družbeno političnemu življenju Logatca.
Njegovi začetki, na področju kulture, segajo v rojstne Dekane, kjer je v letih 1952-1956
igral v domačem društvu. Nato pa z igranjem in režijo nadaljeval v Kopru, Ljubljani, Raki,
Leskovcu, Krškem, od leta 1964 pa tudi v Logatcu. Njegova bogata bera umetniškega
udejstvovanja ima preko 150 scenarijev, režij in dogodkov, več kot 20 napisanih
gledaliških prizorov in devet filmskih vlog. Vodil je otroške in odrasle pevske zbore, dirigiral
Pihalnemu orkestru Logatec, bil upravnik kina Logatec, dolgoletni urednik lokalnega
časopisa Logaške novice in avtor 15 zbornikov. Pisal in objavljal je pesmi, črtice ter
sodeloval v številnih literarnih večerih. S svojo natančnostjo je, v letih 1967-1969, pomagal
pri posodobitvi knjižnice, vodil kulturno skupnost občine Logatec, zasnoval akademijo v
čast Antonu Martinu Slomšku, sodeloval pri postavitvi spomenika in izdaji prvega zbornika
o dr. Andreju Gosarju.
Še vedno sodeluje pri različnih dogodkih in projektih, kot sta simpozij o dr. Andreju Gosarju
(2013) in obnova Narodnega doma s knjižnico (še poteka). Njegovo pripadnost domovini in
kraju potrjujejo, v osemdesetih letih, organizirani pogovori s pomembnimi literati, ki so
nakazovali novo podobo Slovenije. V tej je bil, v devetdesetih letih, na prvih demokratičnih
volitvah, izbran v zbor občin Republike Slovenije in v občinski svet Občine Logatec. V
mandatu 1993-1997 pa je opravljal funkcijo podpredsednika Državnega sveta Republike
Slovenije.
Je dobitnik številnih priznanj in nagrad, med katerimi je tudi srebrna plaketa Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki sodi med najvišja priznanja na
področju ljubiteljske kulture v Sloveniji.
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Življenjska pot Marcela Štefančiča, prepletena z veseljem in srečo, pa tudi z grenkimi
preizkušnjami na osebni in službeni poti, ga je oblikovala v pokončnega človeka, vedno
pripravljenega za pomoč in sodelovanje, predvsem pa v vzornika mnogim, ki danes iščejo
svoje mesto bodisi v umetnosti, gospodarstvu ali politiki.«
***
Drugo obravnavano vlogo je posredoval Gvido Komar, ki predlaga, da se občinsko
priznanje podeli Vojnemu muzeju Logatec za izjemno zbirko vojnozgodovinskih predmetov
na Slovenskem ter za izdajo številnih knjig, ki so našle svoj dom v največjih svetovnih
muzejih in knjižnicah.
V vlogi je bilo označeno priznanje za nominiranca – Spominska plaketa z znakom. Vloga
ima poleg obrazložitve tudi 2 prilogi. Komisija je soglasno odločila, da se Vojnemu muzeju
Logatec podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se skladno z 8.
členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo.

Obrazložitev k vlogi:
»Vojni muzej Logatec (VMZ) je začel javno delovati junija 1998. Nastal je iz zbirke militarij, ki
jih je od leta 1955 zbiral Janez J. Švajncer. Zbirka VMZ je ena najpomembnejših zasebnih
zbirk vojnozgodovinskih predmetov na Slovenskem, kot verjetno tudi v širši regiji, in pokriva
vsa obdobja slovenske vojne in vojaške zgodovine. Je uradno registriran muzej, ki opravlja
muzejsko dejavnost v skladu s predpisi in z uradnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije zakonito hrani in neprofitno predstavlja ter razstavlja predmete slovenske
premične kulturne dediščine. VMZ je izdal več knjig o zgodovini Logatca in objavil na desetine
člankov o logaški zgodovini v Vojnozgodovinskem zborniku, saj je temeljno poslanstvo muzeja
tudi skrb za lokalno zgodovinsko in kulturno izročilo. Tudi zato VMZ v javnem interesu podpira
občina Logatec in sofinancira njegov kulturni program. Muzej tudi z izdajo spominkov,
priložnostnih razglednic, osebnih poštnih znamk, kovinskih značk in kovancev predstavlja svojo
zbirko (v okviru omejenih prostorskih možnosti je predstavljen najpomembnejši del zbirke).
Doslej je VMZ izdal že več kot 80 različnih strokovnih knjig, ki se nahajajo tudi v največjih
svetovnih muzejih in knjižnicah. Eksponati iz zbirke Vojnega muzeja Logatec so bili javno
predstavljeni že na mnogih velikih razstavah slovenskih državnih ali pokrajinskih muzejev,
mnogi pa so unikati in neprecenljivi (npr. uniforme in odlikovanja), saj so bili izdelani v majhnih
in omejenih količinah, ob posebnih priložnostih in že zato redki, drugi izjemni, ker so jih dobili
izjemni posamezniki naše preteklosti. V evropskih merilih je posebnost zbirke več kot 2800
odlikovanj z vsega sveta.«

