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Zadeva:

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA »ZLATA PLAKETA
OBČINE HRPELJE- KOZINA«

Namen:

Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi priznanja.

Pravna podlaga:

Statut Občine Hrpelje-Kozina, (Uradni list RS, št. 29/2011, 76/2012), 6. člen
Odlok o priznanjih Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 30/2014), 5.
člen.

Predlagatelj:

Saša LIKAVEC SVETELŠEK, ţupanja Občine Hrpelje-Kozina.

Poročevalec:

Robert KASTELIC, občinska uprava.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša s predlogom ţupanje, da se priznanje
ZLATA PLAKETA OBČINE HRPELJE-KOZINA, podeli občanu MIHI JEZERŠKU,
rojenemu dne 28.3.1935, stanujočem Hrpelje, Slavniška cesta 11, 6240 Kozina.
2. Besedilo sklepa o podelitvi priznanja se glasi: »Ţupanja Občine Hrpelje-Kozina podeljuje
ZLATO PLAKETO OBČINE HRPELJE-KOZINA Mihi Jezeršku, kot priznanje za velike
uspehe in izjemne doseţke, ki pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine ter
blagostanju občanov«.
3. Sklep velja takoj.

Obrazloţitev
predloga:
Odlok o priznanjih Občine Hrpelje-Kozina določa, da se priznanje ZLATA PLAKETA OBČINE
HRPELJE-KOZINA (v nadaljnem besedilu: Zlata plaketa) lahko podeli občanom in
posameznikom ter organizacijam za velike uspehe in pomembne doseţke, s katerimi se
povečujeta ugled in razvojne moţnosti občine na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem,
izobraţevalnem, naravovarstvenem, razvojnem, političnem ali športnem področju ter na drugih
področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjem razvoju občine in blagostanju občanov.
O prejemniku priznanja Zlata plaketa odloča Občinski svet na predlog ţupana. Plaketo podeljuje
ţupanja na slovesnosti ob prazniku Občine Hrpelje-Kozina ali ob drugi priloţnosti. Prejemnik
Zlate plakete prejme ob podelitvi listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje
podeljeno.
Občinski svet je na 19. redni seji dne 3.4.2014 sprejel Odlok o občinskem prazniku Občine
Hrpelje-Kozina in je objavljen v Uradnem listu RS št. 30/2014. Občina praznuje svoj praznik 7.
septembra.

Utemeljitev predloga:
Gospod Miha Jezeršek je bil rojen 28.3.1935 v Ljubljani. Po zaključku gimnazije, ki jo je
obiskoval v Kamniku, se je vpisal na Univerzo v Ljubljani, Oddelek za geografijo. Ob zaključku
študija je za diplomsko delo prejel Prešernovo nagrado. Istega leta, 1960, je nastopil sluţbo
profesorja na Osnovni šoli v Hrpeljah. Ţe avgusta leta 1961 je bil imenovan za ravnatelja šole,
kjer je ravnateljeval vse do leta 2000, ko se je po 40-ih letih dela upokojil.
V času njegovega ravnateljevanja se je šola razvijala in vidno spreminjala podobo. Tako je bila
1964 obnovljena stara šola, naslednje leto dograjen vezni hodnik s sanitarijami in zgrajeno novo
šolsko poslopje, leta 1966 še telovadnica. Leto 1991 je bila stara telovadnica spremenjena v
učilnice, dograjen je bil večnamenski prostor s kuhinjo. Takrat je bila zgrajena tudi nova športna
dvorana, ki še danes sluţi svojemu namenu in jo poznamo kot kraj velikih športnih uspehov.
Gospod Jezeršek je s svojim delom vidno zaznamoval občino Hrpelje-Kozina. Svoje poklicno
delo je desetletja predano opravljal na področju prosvete, vzgoje in izobraţevanja oziroma
šolstva kot uporabljamo danes izraz. V obdobju nekdanje občine Seţana je bil vrsto let
predsednik občinske Izobraţevalne skupnosti. Pet let je opravljal tudi funkcijo poslanca
republiškega Prosvetno kulturnega zbora.
Gospod Jezeršek je nedvomno najbolj prepoznan po svojem delu in izjemnem prispevku k
razvoju športa. Bil je med pobudniki in ustanovitelji Rokometnega kluba Jadran, čigar petdeseto
obletnico ustanovitve obeleţujemo letos. Klub je nadvse uspešno vodil kar 38 let. Njegovo
predanost športu so znali ceniti tako v domovini kot v tujini. 20 let je bil član predsedstva
Rokometne zveze Slovenije, tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije in član Mednarodne
komisije pri Rokometni zvezi Jugoslavije. Vrsto let je bil član in predsednik Športne zveze
občine Hrpelje-Kozina, še prej predsednik Športne zveze Občine Seţana.

Iz korenin rokometnega kluba Jadran, ki mu je predsedoval, izhajajo številni vrhunski rokometni
igralci, vratarji, trenerji in sodniki. Klubska vrata so prestopile in v njem pustile svoj pečat
številne generacije mladih. Kljub je bil in bo ostal ponos naših krajev. Zavoljo sijajnih uspehov
rokometašic in rokometašev je naša občina navzven še bolj prepoznavna. Nove generacije
športnic in športnikov nadaljujejo bogato tradicijo športa.
Gospod Jezeršek je za svoje delo prejel številna priznanja. Med drugim je prejemnik visokega
drţavnega priznanja SFRJ »Red zasluge za ljudstvo«.
Za prizadevno delo v športu je prejel:
- Zlato plaketo Rokometne zveze Slovenije, 1999;
- Bloudkovo plaketo za zasluge pri razvoju rokometa, 1980;
- Častno priznanje na prireditvi športnik Krasa, 2012.
Ker je g. Jezeršek ugleden član lokalne skupnosti, ki je s svojim dolgoletnim delom in
prizadevnostjo vidno zaznamoval razvoj športa in šolstva v občini, je ţupanja sprejela odločitev,
da Občinskemu svetu predlaga Miho Jezerška za prejemnika Zlate plakete Občine HrpeljeKozina.
Kandidat je v postopku za prejem priznanja podal pisno privolitev. Izrazil je ţeljo, da se namesto
uradnega imena Mihael uporablja osebno ime Miha, po katerem ga ljudje poznajo.

Priloga:

-

Predlog sklepa

Lep pozdrav!
Saša LIKAVEC SVETELŠEK
ŢUPANJA

PREDLOG SKLEPA
OBČINSKI SVET
Številka: 094-1/2015-3
Datum: 18.6.2015

Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina je na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 5. člena Odloka o priznanjih Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 30/2014), na svoji 7. redni seji, dne 18.6.2015 sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine Hrpelje-Kozina
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina soglaša s predlogom ţupanje, da se priznanje ZLATA
PLAKETA OBČINE HRPELJE-KOZINA, podeli občanu MIHI JEZERŠKU, rojenemu dne
28.3.1935, stanujočem Hrpelje, Slavniška cesta 11, 6240 Kozina.
2.
Besedilo sklepa o podelitvi priznanja se glasi: »Ţupanja Občine Hrpelje-Kozina podeljuje
ZLATO PLAKETO OBČINE HRPELJE-KOZINA Mihi Jezeršku, kot priznanje za velike
uspehe in izjemne doseţke, ki pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine ter
blagostanju občanov«.
3.
Sklep velja takoj.
Saša LIKAVEC SVETELŠEK
ŢUPANJA
Poslano:
- Gospod Miha Jezeršek, Hrpelje, Slavniška cesta 11, 6240 Kozina;
Vloţiti:
- V zadevo

