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OBČINE LOGATEC ZA LETO 2019

PREDLAGATELJ: Komisija za priznanja Občine Logatec
POROČA: Peter ANTIČEVIČ, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

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 5/16)
sprejme sklep o podelitvi Občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2019, ki se glasi:
•

Tekaškemu smučarskemu klubu Logatec se na predlog Jelke Lorenčič
Kožman podeli Občinsko priznanje Listina Občine Logatec za 40 let uspešnega
delovanja.

Peter Antičevič,
Predsednik 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 in 5/16) (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 Logatec - Častni občan Občine Logatec,
Spominska plaketa z znakom - in Listina Občine Logatec ter se podeljujejo v septembru, na
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Logatec ob občinskem prazniku.
Komisija za priznanja (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo člani: Martina PUNTAR,
Urška MENARD, Aljoša PEČEK, Mirko ŠEMROV ter Peter ANTIČEVIČ - predsednik, je na
svoji 1. redni seji, 19. marca 2019 potrdila besedilo razpisa za podelitev priznanj Občine
Logatec za leto 2019. Javni razpis je bil objavljen v 3. številki Logaških novic, ki so izšle 5.
aprila 2019 in na spletni strani Občine Logatec. Rok za podajo vlog je bil - do 6. maja. 2019.
Komisija za priznanja se je sestala na 2. redni seji, 13. maja 2019, na kateri so prisotni člani
obravnavali prispele predloge na razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2019.
Komisija je uvodoma ugotovila, da sta do roka prispeli dve vlogi.
Po pregledu prispelih vlog je komisija predloga obravnavala nato pa soglasno sprejela sklep,
ki ga skladno s 4. členom odloka predlaga v potrditev Občinskemu svetu Občine Logatec:
•

Tekaškemu smučarskemu klubu Logatec se na predlog Jelke Lorenčič
Kožman podeli Občinsko priznanje Listina Občine Logatec za 40 let uspešnega
delovanja.

Komisija je obravnavala tudi predlog Gvida Komarja, ki je v predlogu zapisal, da za dobitnika
Občinskega priznanja predlaga Marjana Geohellija, in sicer da se mu podeli Občinsko
priznanje Spominska plaketa z znakom. Po razpravi je komisija sprejela naslednji sklep:
•

Komisija za priznanja Občine Logatec je na podlagi razpisa za podelitev
priznanj Občine Logatec za leto 2019 prejela predlog Gvida Komarja, da se
Marjanu Geohelliju podeli Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom.
Na podlagi razprave Komisija za priznanja Občine Logatec ne potrdi, da se
Marjanu Geohelliju podeli Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom v
skladu z 8. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih Župana
Občine Logatec.
Peter Antičevič
Predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

PRILOGA: Prejeta predloga z obrazložitvami
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Prejeta predloga z obrazložitvami
***
Prvo obravnavano vlogo je posredovala Jelka Lorenčič Kožman, ki predlaga, da se
Občinsko priznanje Listina Občine Logatec podeli Tekaško smučarskemu klubu Logatec za
40 let njihovega delovanja.
Vloga ima poleg obrazložitve, kjer je označeno, da se kandidatu za prejemnika priznanja
podeli Listina Občine Logatec, tudi 11 prilog. Komisija je odločila, da Tekaško smučarskemu
klubu Logatec 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 na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem
ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek
občine Logatec.
Obrazložitev k vlogi:
»Ko iz majhnega zraste veliko
Tekaško smučarski klub Logatec praznuje 40 let
Ljubezen do smučarskega teka in neizmerna želja posameznikov, da se povežejo je
botrovala k nastanku Tekaško smučarskega kluba Logatec. Sprva sicer pod okriljem
Smučarskega kluba Logatec, 18. junija 1979 pa ja bil na pobudo Vojka Prezlja sklican
ustanovni občni zbor sekcije teka na smučeh.
Prva leta je klub deloval bolj ljubiteljsko. Vojko Prezelj, Srečko Brus, Irena Petkovšek, Rafael
Marn, Judita Sovan, Milojka Cigale, Mojca Šemrov, Konrad Merlak, Tone Nagode in še
nekateri drugi so bili takrat njegovi najvidnejši predstavniki.
Leta 1985 pa v klubu delovala Pavel Dornik in domačin Miro Leskovec, ki je skrbel za
strelstvo in organizacijska dela. S pozitivno energijo sta okoli sebe zbrala mlade nadobudne
športnike in jih začela vključevati v sistematično delo tako v biatlonu kot v smučarskem teku.
Prvi tekmovalec, ki je posegel po medaljah na državnih in republiških prvenstvih je bil Jure
Smole, uspehe so začeli nizati tudi drugi.
Klub je zaradi kakovosti dela in uspehov tekmovalcev že zelo kmalu začel organizirati
tekmovanja na najvišjem nivoju. Najbolj je ostala v spominu prva biatlonska tekma februarja
1987, ko je bilo strelišče za zračno puško nekje pod skakalnicami, kasneje zimski Alpski
pokal in mednarodno rolkarsko tekmo Alpe-Jadran. Med tekmovalci je v tistem obdobju
izstopala Urška Fečur, najprej biatlonka, kasneje tekačica, ki je že zelo zgodaj postala
članica reprezentance.
TSK Logatec se je v kasnejšem obdobju usmeril izključno v smučarske teke. Vedno boljši
dosežki tekmovalcev in želja po doseganju zastavljenih ciljev so prepričali pokrovitelje
Valkarton in KLI Logatec, da je vredno vlagati v klub. V tem obdobju so zbrali tudi denar za
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nakup prvega ratraka. Velik pečat je v klubu pustil Franc Jerina, takratni direktor Valkartona.
S finančno podporo podjetja je klub lahko rastel, najperspektivnejših tekači so imeli celo
štipendije. Pomemben člen kluba je bil in je še danes Boris Obreza.
Jasna usmeritev v smučarski tek je v klub pripeljala novo generacijo perspektivnih tekačev,
kjer sta nedvomno izstopala Jože Petkovšek, Vasja Rupnik in Matej Jakša.
Pod trenersko taktirko Pavla Dornika so nizali številne uspehe. Največji dosežek je bila
osvojitev prvih točk v svetovnem pokalu Jožeta Petkovška v Milanu. Iz te generacije je to
uspelo še Vasji Rupniku, enkrat v smučarskem teku in dvakrat v biatlonu.
Leta 2002 je na mesto glavnega trenerja prišel Tomaž Uršič, z njim pa nova generacija
tekmovalcev, ki so pustili pečat v slovenskem in mednarodnem prostoru. V letih med 2003
in 2015 so osemkrat zapovrstjo zmagali članske štafete. To obdobje so zaznamovali
mladi tekači Logatca, med njimi Matej Šimenc, Boštjan Klavžar, Kristjan Peklaj, Eva Sever
Rus, Rok Tršan, Ana Šimenc, Matjaž Gorjanc in številni drugi.
Danes logatčane gotovo najbolj navdušuje Miha Šimenc. V letošnji sezoni je ustvaril devet
uvrstitev za točke svetovnega pokala in pritekel najboljši rezultat v svetovnem pokalu
med moškimi, 10. mesto. Omeniti je potrebno tudi biatlonca Roka Tršana, ki je klubu
pritekel 17 naslovov državnega prvaka. Tako Miha kot Rok sta svetli zvezdi, ki kažeta, da
klub dela dobro, živi prave vrednote in verjame v uspehe svojih članov.
TSK Logatec ima danes jasno vizijo, da ohrani mesto med najboljšimi smučarsko tekaškimi
klubi v Sloveniji. Glede na vedno večjo popularizacijo teka na smučeh in zanimanja mladih
za ta šport, se jim za prihodnost ni bati. Upajo lahko le, da jim bodo naklonjene tudi zime.«
***
Drugo obravnavano vlogo je posredoval Gvido Komar, ki predlaga, da se Občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom podeli Marjanu Geohelliju za njegov prispevek k razvoju
Knjižnice Logatec kot odprtega prostora za bralce, ljubitelje kulture, pa tudi kot prostora za
valilnico demokratičnih idej, ki so se čez nekaj časa udejanjale v novonastalih političnih
strankah prvič v SFR Jugoslaviji.
Vloga ima poleg obrazložitve, kjer je označeno, da se kandidatu za prejemnika priznanja
podeli Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom, tudi 14 prilog. Komisija je odločila,
da se Marjanu Geohelliju ne 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:
»Marjan Geohelli, vodja Knjižnice Logatec in predsednik Zveze kulturnih organizacij Logatec
med 14. 4. 1987 in 10. 5. 1993 (takrat občan občine Logatec), je z osebno angažiranostjo
dal pomemben prispevek k razvoju Knjižnice Logatec kot odprtega prostora za bralce,
ljubitelje kulture, pa tudi kot prostora za valilnico demokratičnih idej, ki so se čez nekaj časa
udejanjale v novonastalih političnih strankah prvič v SFR Jugoslaviji. Knjižnico je začel voditi
v času njene selitve iz skromnega prostora v Narodnem domu v prizidek, ki je takrat
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zadostoval najvišjim standardom splošne knjižnice. Že od začetka (1988) je bil član prve
demokratične polit. stranke Slovenske kmečke zveze. 16. januarja 1989 je bil izvoljen za
predsednika Pododbora za varstvo človek. Pravic Logatec, ki je postalo tudi gibanje za
parlament. Demokracijo. Bil je član iniciat. odb. Za ustanov. Področnega odbora Slovenske
demokratične zveze Logatec. Po zaslugi iniciat. odbora in ob soglasju ZKS je potekala 22.
junija 1989 v Narodnem domu Logatec v medijih po Jugoslaviji odmevna javna tribuna,
poimenovana »ZK po meri demokracije«. Prvič v povojni Jugoslaviji so se o kritični presoji
napovedovale prenove ZK javno spopadli člani zveze komunistov s predstavniki novo
nastalih nepartijskih političnih zvez. Pred koncem 1989 pa so se predstavniki logaških
alternativnih gibanj in strank odločili za politično koalicijo, imenovano DEMOS, ki je zmagala
na prvih demokratičnih volitvah spomladi 1990. Geohelli je na lastno odgovornost v
negotovih časih nudil prostore Knjižnice Logatec za sestajanje ljudi, ki so utirali pot politični
alternativi in demokraciji, ter se pri tem sam aktivno angažiral. Organiziral in vodil je
množično obiskovane »literarne« večere z gosti: Partljičem, Zlobcem, B. Hofmanom, I.
Torkarjem, J. Janšo in drugimi, ki so narodnostno in politično osveščali občane«

