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ZADEVA: PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015

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 in 11/08) sprejme sklep o
podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2015, ki se glasi:


Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hotedršica se na predlog Gasilske zveze
Logatec podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom ob 110.
obletnici delovanja za požrtvovalno prostovoljno delo na področju gasilstva.



Katarini Dolenc se na predlog občanke Mire Celarc Jereb podeli občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom za požrtvovalno delo z mladino v
preteklih dvajsetih letih.



Metki Rupnik se na predlog kolektiva Osnove šole 8 talcev Logatec podeli
občinsko priznanje častni občan občine Logatec za izjemne dosežke na
področju izobraževanja in razvoja v občini Logatec.

mag. Viktorija Osolnik Kunc l.r.
predsednica
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PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA
Skladno z Odlokom o priznanjih občine Logatec in o priznanjih Ţupana občine Logatec
(Logaške novice, št. 4/01, 11/08) (v nadaljevanju: odlok), se priznanja občine Logatec
podeljujejo za doseţke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev,
zdruţenj, druţb in drugih organizacij, ki pomembno prispevajo k boljšemu ţivljenju
občanov in pomembno pripomorejo k uveljavljanju ugleda in razvoja občine na
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, kulturno-izobraţevalnem, 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 Koţman, Simon Ţerjal in mag. Viktorija Osolnik Kunc, je na svoji 1.
redni seji, 4. februarja 2015, potrdila besedilo razpisa za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2015. Javni razpis je bil objavljen v 3. številki Logaških novic, ki so izšle 10. marca
2015. Rok za podajo vlog je bil do 27. marca 2015.
Komisija za priznanja se je sestala na 2. redni seji, 2. aprila 2015, kjer so prisotni člani
obravnavali prispele predloge na razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2015.
Komisija je uvodoma ugotovila, da so do roka prispele tri vloge, vse pravočasno.
Po pregledu vseh prispelih vlog, je komisija soglasno sprejela sklepe, ki jih, skladno s 4.
členom odloka, predlaga v potrditev tudi Občinskemu svetu Občine Logatec:


Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hotedršica se na predlog Gasilske zveze
Logatec podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom ob 110.
obletnici delovanja za požrtvovalno prostovoljno delo na področju gasilstva.



Katarini Dolenc se na predlog občanke Mire Celarc Jereb podeli občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom za požrtvovalno delo z mladino v
preteklih dvajsetih letih.



Metki Rupnik se na predlog kolektiva Osnove šole 8 talcev Logatec podeli
občinsko priznanje Častni občan občine Logatec za izjemne dosežke na
področju izobraževanja in razvoja v občini Logatec.

mag. Viktorija Osolnik Kunc l.r.
predsednica
PRILOGA:
- Prejeti predlogi z obrazloţitvami
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Prejeti predlogi z obrazložitvami
***
Prva vloga je prispela s strani Gasilske zveze Logatec, ki predlaga, da se Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Hotedršica ob 110. obletnici obstoja in delovanja v dobro skupnosti,
podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom.
Vloga je popolna, vlogi je priloţen obširen pregled delovanja društva. Predlagatelj
predlaga, da se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hotedršica podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom, ki se ga skladno z 8. členom odloka podeljuje za izjemne
uspehe in doseţke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Povzetek iz obrazloţitve v vlogi:
Pred 110 leti je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica z namenom gašenja
požarov. Za delo so gasilci resno poprijeli in leta 1906 nabavili ročno brizgalno. Prvi požar so
gasili na Ravniku leta 1906, prvi požar v Hotedršici pa je bil 1908.
Društvo si je strmo začrtalo pot svojega dela, število članov se je postopno večalo. Leta 1925
so sezidali gasilski dom, leta 1931 pa so kupili motorno črpalko. Po vojni se je tradicija
gasilstva nadaljevala in leta 1962 so kupili novo motorno brizgalno Savica. Ker je imela
premajhno moč, so nabavili novo Rozenbaverjevo črpalko.
Leta 1968 so se odločili, da bodo gasilski dom adaptirali. Z obnovitvijo so nadaljevali v letu
1975. Leta 1973 je v vasi izbruhnil velik požar, s katerim so se gasilci borili v hudem mrazu.
Društvo danes šteje 140 članov, od tega kar preko 70 operativnih. V društvu aktivno delujejo
komisije za starejše člane, članice in mladino. Skupaj s člani se redno udeležujejo vseh
tekmovanj, se srečujejo na izobraževanjih, posvetih in drugih aktivnostih v in izven kraja.
Letos društvo praznuje 110. obletnico obstoja v službi »ljudstva na pomoč«.

***
V drugi vlogi občanka Mira Celarc Jereb predlaga, da se občinsko priznanje podeli Katarini
Dolenc za dolgoletno nesebično delo z odraščajočimi otroki v okviru skupine Nazaret.
V vlogi ni označena vrsta priznanja za nominiranko. Vloga nima prilog, je pa v seznamu
navedeno: »knjiga Pod oboki sv. Nikolaja, več avtorjev, 2010, na strani 271«. V
obrazloţitvi občanka odločitev o vrsti priznanja prepušča komisiji.
Komisija je bila skladno z drugo prejeto vlogo naprošena, da odloči o občinskem priznanju,
ki naj bi se podelilo nominiranki. Komisija je soglasno odločila, da se Katarini Dolenc podeli
občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, ki se ga skladno z 8. členom odloka
podeljuje za izjemne uspehe in doseţke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Povzetek iz obrazloţitve:
Katarina Dolenc – Kati, že več kot 20 let svoje znanje in veselje deli na ustvarjalnih delavnicah
skupine Nazaret, ki združuje predvsem osnovnošolsko mladino in deluje v okviru Društva
Mladinski center sv. Nikolaja. Poleg ustvarjalnih delavnic, kjer udeleženci pridobivajo
spretnostne veščine in znanja, ki so danes pogosto žal spregledana, pa imajo delavnice za vse
udeležence prav posebno dodano vrednost, saj mladi pridobivajo in razvijajo tudi pomembne
socialno-družbene veščine. Poleg ustvarjalnih delavnic pa Katarina Dolenc približuje ljubezen
do nastopanja vsem tistim, ki jih zanima dramska igra, saj lahko prve izkušnje z igranjem in
nastopanjem pridobijo prav pod taktirko gospe Dolenc.
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***
Tretja vloga je prispela s strani kolektiva OŠ 8 talcev Logatec, s prvopodpisano Bojano
Breznikar. Predlagatelji predlagajo, da se Metki Rupnik za njen prispevek v vzgoji in
izobraţevanju mnogih logaških generacij, podeli občinsko priznanje Častni občan Občine
Logatec.
Vloga je popolna, vlogi je priloţeno 6 dokumentov, ki potrjujejo dejstva iz obrazloţitve.
Predlagatelji predlagajo, da se Metki Rupnik podeli občinsko priznanje Častni občan
Občine Logatec, ki se ga skladno s 7. členom odloka podeljuje posamezniku za izredno
pomembne doseţke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojnoizobraţevalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik
izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Logatec doma ali v svetu.
Iz obrazloţitve v vlogi:
»Gospa Metka Rupnik, dolgoletna ravnateljica OŠ 8 talcev, uni. dipl. pedagoginja in učiteljica
matematike, v svojem življenju zelo uspešno združuje dva, zanjo zelo pomembna vidika
delovanja, pedagoškega in podjetniškega v smislu izboljševanja sistema. Sprva v vlogi
učiteljice matematike na OŠ 8 talcev Logatec mnogim ostaja v spominu kot učiteljica in
razredničarka z izjemnim posluhom za učence, človeka. Leta 1993 postane pomočnica
ravnatelja, leta 1996 pa ravnateljica OŠ 8 talcev Logatec. Šolo vodi do upokojitve leta 2012.
Ravnateljica, ki globoko razume, da vodenje šole zahteva predvsem odličnega pedagoškega
vodjo, hkrati pa spretnosti sposobnega podjetnika. Je oseba, ki poseduje odličnost obeh
načinov vodenja. Imela je jasno vizijo razvoja šole, vključno z načrtnim izobraževanjem vseh
zaposlenih. Največja logaška šola se je v času njenega vodenja razcvetela tako glede
materialnih pogojev kot na pedagoškem področju. Tudi zaradi njenih velikih prizadevanj imajo
Laze še vedno svoje izobraževalno-kulturno središče v Podružnični šoli Laze. Odpiranje šole
lokalnemu okolju ter stalna skrb za povezanost z njim sta naslednji značilnosti njenega načina
vodenja.
Gospa Metka Rupnik tudi danes vodi šolo. V Logatcu od septembra 2013 predseduje
upravnemu odboru Društva univerze za tretje življenjsko obdobje Logatec, ki vnaša novo
kvaliteto v izobraževalne možnosti Logatčanov. Na ta način gospa Metka Rupnik nadaljuje
svoje poslanstvo vodenja v izobraževanju v naši občini, njen vpliv pa je prisoten tudi v širšem
slovenskem prostoru, saj nas s svojo pedagoško predanostjo predstavlja širši strokovni
javnosti.«

