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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 2018, ki se glasi:
•

Bernardu Jerebu se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za 50-letno
požrtvovalno in predano delo na področju gasilstva.

•

Antonu Čuku se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko priznanje
Spominka plaketa z znakom Občine Logatec za 40-letno aktivno in operativno
delov gasilstvu.

•

Antonu Kokelju se na predlog Gasilske zveze Logatec in Prostovoljnega
gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev podeli Občinsko priznanje Spominska
plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo prizadevno delo v gasilstvu in
vsestransko prizadevnost pri delovanju in vodenju Prostovoljnega gasilskega
društva Vrh Sv. Treh Kraljev.

•

Antonu Artaču se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo nesebično
predanost gasilskemu delu.
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•

Antonu Žaklju se na predlog Čebelarskega društva Logatec podeli Občinsko
priznanje Listina Občine Logatec za njegovo dolgotrajno vodenje
Čebelarskega društva Logatec ter prizadevanja, da se logaške gozdove, po
žledu leta 2014, pogozduje z medovitimi drevesi.

•

Janezu Komparetu se na predlog Župnijskega pastoralnega sveta Župnije
Dolnji Logatec podeli Občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec za
njegovo bogato družbeno in duhovno delo, za dragocen doprinos k razvoju
župnije, krajevne in širše skupnosti občine Logatec.

mag. Viktorija Osolnik Kunc l.r.
Predsednica Komisije za priznanja Občine Logatec
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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 - predsednica, je na
svoji 7. redni seji, 5. februarja 2018 potrdila besedilo razpisa za podelitev priznanj Občine
Logatec za leto 2018. Javni razpis je bil objavljen v 3. številki Logaških novic, ki so izšle 27.
februarja 2018. Rok za podajo vlog je bil do 3. maja. 2018.
Komisija za priznanja se je sestala na 8. redni seji, 7. maja 2018, na kateri so prisotni člani
obravnavali prispele predloge na razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2018.
Komisija je uvodoma ugotovila, da je do roka prispelo pet vlog.
Po pregledu prispelih vlog, v nekaterih je bilo več predlogov, je komisija predloge
obravnavala nato pa soglasno sprejela sklepe, ki jih skladno s 4. členom odloka predlaga v
potrditev Občinskemu svetu Občine Logatec:
•

Bernardu Jerebu se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za 50-letno požrtvovalno in predano
delo na področju gasilstva.

•

Antonu Čuku se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko priznanje
Spominka plaketa z znakom Občine Logatec za 40-letno aktivno in operativno delov
gasilstvu.

•

Antonu Kokelju se na predlog Gasilske zveze Logatec in Prostovoljnega gasilskega
društva Vrh Sv. Treh Kraljev podeli Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom
Občine Logatec za njegovo prizadevno delo v gasilstvu in vsestransko prizadevnost
pri delovanju in vodenju Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev.

•

Antonu Artaču se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo nesebično predanost
gasilskemu delu.

•

Antonu Žaklju se na predlog Čebelarskega društva Logatec podeli Občinsko
priznanje Listina Občine Logatec za njegovo dolgotrajno vodenje Čebelarskega
društva Logatec ter prizadevanja, da se logaške gozdove, po žledu leta 2014,
pogozduje z medovitimi drevesi.
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Janezu Komparetu se na predlog Župnijskega pastoralnega sveta Župnije Dolnji
Logatec podeli Občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec za njegovo bogato
družbeno in duhovno delo, za dragocen doprinos k razvoju župnije, krajevne in širše
skupnosti občine Logatec.

Komisija je obravnavala tudi predlog Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Logatec (v nadaljevanju: OZVVS Logatec). Predlog OZVVS Logatec je bil, da se Miroslavu
Pogačniku podeli Občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec. Po razpravi je komisija
sprejela naslednji sklep:

•

Komisija za priznanja je na podlagi razpisa za podelitev priznanj Občine Logatec za
leto 2018 prejela dva predloga za podelitev priznanja Občine Logatec – Častni občan
občine Logatec. Za častnega občana občine Logatec sta bila predlagana Miroslav
Pogačnik ter Janez Kompare. Komisija za priznanja se je po razpravi in premisleku
odločila, da Občinskemu svetu Občine Logatec v potrditev za častnega občana
predlaga le Janeza Kompareta.

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 Gasilska zveza Logatec, ki predlaga, da se
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom podeli naslednjim osebam za njihov
doprinos h gasilstvu v Občini Logatec:
-

Bernardu Jerebu. Vloga ima poleg obrazložitve tudi 2 prilogi. Komisija je soglasno
odločila, da Bernardu Jerebu podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z
znakom, ki se skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in uspehe
in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Obrazložitev k vlogi:
» Bernard Jereb je več kot 50 let član gasilske organizacije. Organizaciji se je priključil v KLIju Logatec, kjer je bil zaposlen. V tej enoti je opravil osnovno gasilsko izobraževanje in
pridobil čin gasilca. Sodelovati je začel tudi v tekmovalni desetini in gasilskim tekmovanjem
ostal zvest vse do danes, ko uspešno nastopa v veteranski desetini. V PGD Dolnji Logatec
se je včlanil leta 1974 in mu ostal zvest do danes. Bernarda Jereba odlikuje poštenost,
marljivost, zanesljivost in preprostost. Zato je med tovariši gasilci spoštovan in zaupanja
vreden član, med krajani pa ima prepoznaven in ugleden status. Več desetletji je v sušnih
poletjih opravljal tudi prevoze pitne vode. Vseskozi se je zavedal pomembnosti strokovnega
znanja za osebni in društveni napredek. Opravil je več usposabljanj za gasilske specialnosti
in napredoval v čin višjega častnika II. stopnje… Njegovo neizmerno predanost gasilstvu
potrjujejo številna priznanja in odlikovanja: Gasilska plamenica in odlikovanj I. stopnje,
Srebrni znak CZ, Odlikovanje GZS za posebne zasluge. Je tudi nosilec značke za 40-letno
delo v operativi in 50-letno delo v gasilski organizaciji…»

-

Antonu Čuku. Vloga ima poleg obrazložitve tudi 2 prilogi. Komisija je soglasno
odločila, da Antonu Čuku podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki
se skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in uspehe in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Obrazložitev k vlogi:
»Anton Čuk oz. Zvone, kakor ga največkrat kličemo, se je rodil leta 1950 in izhaja iz gasilske
družine. V gasilske vrste je vstopil leta 1969. Z zavzetim izobraževanjem na gasilskem
področju je dosegel čin višji gasilski častnik II. stopnje. Bil je predavatelj, gasilski sodnik,
mentor… Njegovo delo v gasilstvu je bogato na vseh področjih, predvsem na operativno
vodstvenih funkcijah. Kar 21 let je bil poveljnik PGD Gorenji Logatec. Bil je načelnik,
podpoveljnik in od leta 1999 – 2008 poveljnik GZ Logatec , član štaba CZ in poveljstva
Notranjske regije. … S svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom si je vseskozi prizadeval
za napredek gasilstva in za izboljšanje požarnega varstva tako v domačem kraju, v bivšem
podjetju KLI, kjer je bil zaposlen, kot na območju občine Logatec… Bil je glavni pobudnik za
pripravo in izdajo Zbornika GZ. Za svoje prizadevno in humano delo je prejel številna
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priznanja in odlikovanja GZS, bronasti znak CZ, priznanje za 40 letno aktivno in operativno
delo in plaketo veterana. Od 2012 je častni poveljnik PGD Gorenji Logatec…«

-

Antonu Kokelju. Vloga ima poleg obrazložitve tudi 2 prilogi. Komisija je soglasno
odločila, da Antonu Kokelju podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom,
ki se skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in uspehe in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Obrazložitev k vlogi:
»Anton Kokelj je gasilski častnik 2. stopnje. Opravljene ima številne tečaje: za poveljnika
društva, za strojnika, za IDA, za inštruktorja, za radijske zveze, za vodenje večjih intervencij.
30 let je predsednik PGD, mentor mladine in veteranov, podpoveljnik PGD, šofer, strojnik,
stalni član moške tekmovalne ekipe… Pomagal je pri razširitvi sodelovanja društva z društvi
iz drugih zvez, je pobudnik pobratenja s PGD Log, pobudnik postavitev sirene… V Gasilski
zvezi Logatec je deloval: 30 let član UO, 3 mandate podpredsednik GZ, član plenuma GZS,
3 mandate predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Logatec, 20 let poverjenik
CZ Logatec…«

-

Antonu Artaču. Vloga ima poleg obrazložitve tudi 2 prilogi. Komisija je soglasno
odločila, da Antonu Artaču podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom,
ki se skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne uspehe in uspehe in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo

Obrazložitev k vlogi:
»Anton Artač je član gasilske organizacije od leta 1985. Lat 1989, ko je uspešno opravil
nadaljevalni tečaj za gasilca, je postal zelo aktiven v PGD Rovte, kjer je bil 16 let član
upravnega odbora, hkrati je bil v tem času tudi 5 let podpoveljnik PGD in kasneje še 11 let
poveljnik društva. V času, ko je imel v društvu funkcijo poveljnika in je bil hkrati tudi vodja
intervencije se je njegova nesebična predanost gasilskemu delu pokazala tako na kraju
intervencije, kot pri organizaciji gasilskih vaj, vzdrževanju gasilskih vozil in opreme in vseh
drugih aktivnostih, ki se jih je izvajalo v društvu… Kot poveljnik GZ je bil postavljen pred kar
nekaj večjih preizkušenj, na primer večkratne poplave v občini Logatec, žled 2014 in več
drugih večjih intervencij, ki jih je z odliko zaključil s svojim mirnim in strokovnim pristopom…«
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***
Drugo obravnavano vlogo je posredovalo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Logatec, ki predlaga, da se občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec podeli
Miroslavu Pogačniku za njegov doprinos pri ustanovitvi in razvoju Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Logatec, pri vzpostavitvi Centra vojnih veteranov Slovenije –
nekdanja vojašnica Logatec ter ohranjanju spomina na Slovensko osamosvojitveno vojno.
V vlogi je bilo označeno priznanje za nominiranca – Častni občan Občine Logatec. Vloga
ima poleg obrazložitve tudi 5 prilog. Komisija je soglasno odločila, da se Miroslavu
Pogačniku ne podeli občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec, ki se skladno s 7.
členom odloka podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem,
znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali
drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju
Občine Logatec doma ali v svetu.

Obrazložitev k vlogi:
»Miroslav Pogačnik je ustanovni član OZVVS Logatec in društvo, ki šteje preko 400 članov
uspešno vodi več mandatov. V času vodenja je bil pobudnik in nosilec več projektov, ki so
pomembno vplivali na stanje in položaj OZVVS v občini, kakor tudi širše v povezavi
slovenskih veteranskih združenj. Da bi rešil propada bivšo vojašnico Logatec, je dal pobudo
Ministrstvu za obrambo RS, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Občini Logatec za
vzpostavitev centra, v katerem bi združeno uresničili skupne interese. Kot vodja projekta
vzpostavitve Centra vojnih veteranov Slovenije je na začetku z organiziranjem
prostovoljnega dela logaških veteranov, ki so vložili v ta projekt več kot 20.000 prostovoljnih
delovnih ur, kasneje pa še s pomočjo pridobljenih sponzorskih in donatorskih sredstev ter
finančnim vložkom Ministrstva za obrambo in ZVVS v višini cca 1 milijona evrov obnovil in
dodatno zgradil kapacitete, ki so jih koristili veterani Slovenije, občani občine Logatec,
Slovenska vojska in Uprava RS za zaščito in reševanje… Na pobudo OZVVS Logatec je
Občina Logatec v letu 2016 v Zapolju postavila spomenik in spominski park v spomin na
največjo bitko logaške Teritorialne obrambe z JLA… V letošnjem letu je izšla njegova knjiga
z naslovom »TO Logatec v vojni za Slovenijo – 91«, ki predstavlja prvobiten in verodostojen
zapis o pripravah in vojni na območju naše občine…«

***
Tretjo obravnavano vlogo je posredovalo PGD Vrh Sv. Treh Kraljev, ki predlaga, da se
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom podeli Antonu Kokelju za njegov doprinos
na področju gasilstva.
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 Antonu Kokelju
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podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se skladno z 8. členom odloka
podeljuje za izjemne uspehe in uspehe in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Obrazložitev k vlogi:
»Anton Kokelj je gasilski častnik 2. stopnje. Opravljene ima številne tečaje: za poveljnika
društva, za strojnika, za IDA, za inštruktorja, za radijske zveze, za vodenje večjih intervencij.
30 let je predsednik PGD, mentor mladine in veteranov, podpoveljnik PGD, šofer, strojnik,
stalni član moške tekmovalne ekipe… Pomagal je pri razširitvi sodelovanja društva z društvi
iz drugih zvez, je pobudnik pobratenja s PGD Log, pobudnik postavitev sirene… V Gasilski
zvezi Logatec je deloval: 30 let član UO, 3 mandate podpredsednik GZ, član plenuma GZS,
3 mandate predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Logatec, 20 let poverjenik
CZ Logatec… Kandidat za občinsko priznanje, Anton Kokelj, je bil vrsto let dejaven tako v
gasilstvu, kot tudi na mnogih drugih področjih, ki se tičejo delovanja občine Logatec. S
svojim delom je odločilno prispeval k zelo hitremu in uspešnemu razvoju Prostovoljnega
gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev, veliko prispeval k razvoju gasilstva v logaški občini
ter prispeval pomemben delež pri razvoju organiziranja zadružništva in kmetijstva v
občini…«

***
Četrto obravnavano vlogo je posredoval Župnijski pastoralni svet župnije Dolenji Logatec, ki
predlaga, da se občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec podeli Janezu Komparetu
za njegovo bogato družbeno in duhovno delo, za dragocen doprinos k razvoju župnije,
krajevne in širše skupnosti občine Logatec.
V vlogi je bilo označeno priznanje za nominiranca – Častni občan Občine Logatec. Vloga
ima poleg obrazložitve tudi 1 prilogo. Komisija je soglasno odločila, da se Janezu Komparetu
podeli občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec, ki se skladno z 7. členom odloka
podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem,
kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem
področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine
Logatec doma ali v svetu.
Obrazložitev k vlogi:
»Janez Kompare živi in dela na Logaškem že blizu 30 let. S svojim ustvarjalnim delom je
odtisnil pomemben pečat v razvoju dveh naših župnij, koder je dodobra razgibal duhovno,
gospodarsko, socialno in družabno življenje v okviru krajevne in širše skupnosti občine
Logatec. Začetni zastavki segajo v Gorenji Logatec, kjer se je lotil preureditve župnišča,
prenove strehe na farni cerkvi in njene notranjščine ter obnove obeh podružničnih
cerkva….Njegovi najpomembnejši naložbeni in vodstveni dosežki so vezani na izvedbo in
vodenje Medgeneracijskega centra Doma Marije in Marte in župnijskega Miklavževega
vrtca. Ker sta obe dejavnosti pod isto streho, prihaja do prekoristnih interakcij med najmlajšo
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in najstarejšo generacijo. V Jožefovi dvorani, največji galeriji v občini, se vrstijo številni
kulturni dogodki, številna srečanja, predavanja, revije in tribune. Z družbeno in družabno
odprtostjo povezuje nad 300 občanov – tudi na novo priseljene – ne glede na versko
pripadnost in svetovno nazorsko prepričanje… Kot velik ljubitelj umetnosti in dober gospodar
zgledno skrbi za premično in nepremično kulturno dediščino in nepremičnine nasploh. Velja
skleniti to utemeljitev z ugotovitvijo, da je župnik Janez osmisli osrediščenje duhovnega,
gospodarskega, družabnega in socialnega dela – vse v enem: cerkev, župnišče, veroučni
in mladinski dom, Dom Marije in Marte… Kako bi lahko sicer lažje prihajali drug drugemu
naproti! Zato se mu je zdela nadvse smiselna in smotrna umestitev nekdanjega doma na
Griču med potrebe občestva, še posebej mlajšega in starejšega…«

***
Peto obravnavano vlogo je posredovalo Čebelarsko društvo Logatec, ki predlaga, da se
občinsko priznanje Listina Občine Logatec podeli Antonu Žaklju za njegovo dolgotrajno
vodenje Čebelarskega društva Logatec ter prizadevanje, da se logaške gozdove, po žledu
leta 2014, pogozduje z medovitimi drevesi.

V vlogi je bilo označeno priznanje za nominiranca – Listina Občine Logatec. Komisija je
soglasno odločila, da se Antonu Žaklju podeli občinsko priznanje Listina Občine Logatec, ki
se skladno z 9. členom odloka podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju
in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Obrazložitev k vlogi:
»G. Anton Žakelj se je rodil l- 1951. Že kot mlad deček je bil zelo rad v naravi, jo raziskoval
in tudi zelo vzljubil. Leta 1975 je nabavil prvi panj čebel in od tedaj, pa vse do danes, so mu
čebele velike prijateljice. Ob njih in delu z njimi je spoznal, kako pomembna je za čebele,
človeka in tudi vsa živa bitja čista in neokrnjena narava. Po končanem izobraževanju se je
zaposlil na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani, kjer je svoje znanje in poznavanje
življenja čebel vključeval tudi v svoje poklicno delo. Danes se uresničuje prav njegova ideja
o raziskavi vpliva čebeljega strupa na živčni sistem človeka in preko tega tudi na razvoj
določenih živčnih bolezni človeka npr. Parkinsonova bolezen. Pred dvema desetletjema je
prevzel tudi vodenje Čebelarskega društva Logatec… Zelo ga je prizadel žled, ki je pred
nekaj leti iz naše okolice praktično iztrebil smreko, ki jo čebelarji, predvsem pa čebele zelo
pogrešajo za svojo pašo. Da bi pridobili nova in dodatna medovita drevesa je v društvu
predlagal, da iz sredstev društva v sodelovanju z Gozdarskim zavodom v prihodnje
posadimo več sto medovitih dreves, predvsem lipe, divje češnje in javorje, ki bi prihodnjim
rodovom čebelarjev v Logatcu nudila dodatno pašo za čebele…«

