
 

 
 

Občinski svet Občine Semič 
podeljuje 

 

PLAKETO OBČINE SEMIČ V LETU 2022 
 

MARJANU OGULINU 
 

za dolgoletno prostovoljno delo v vaški skupnosti Cerovec, Gasilskemu 
društvu Črešnjevec, Lovski družini Smuk Semič in številnih drugih 

organizacijah 
 

Obrazložitev: 
 

Marjan Ogulin je postal član PGD Črešnjevec leta 1994 in kmalu za tem postal del upravnega 
odbora, katerega član je še danes. Člani društva so v Marjanu prepoznali njegov smisel za 
organizacijo ter povezovanje ljudi in ga leta 2012 izvolili za predsednika. V času njegovega 
vodenja so člani PGD Črešnjevec prekrili in obnovili streho gasilskega doma, naredili novo 
fasado in novo streho nad sanitarijami, prestavili kozolec ter opravili še mnogo drugih 
vzdrževalnih in investicijskih del. Kot izkušen gradbinec je Marjan vsa dela vodil strokovno 
in odgovorno. Zelo si je prizadeval tudi za to, da bi društvo pridobilo novo gasilsko vozilo, 
kar se je tudi uresničilo. Vozilo je bilo društvu predano ob 60-letnici PGD Črešnjevec. Marjan 
je vrsto let aktiven tudi v veteranski ekipi PGD Črešnjevec in se z ekipo redno udeležuje 
tekmovanj. V znak zahvale za dolgoletno in požrtvovalno delo so mu člani PGD Črešnjevec 
podelili naziv ČASTNI PREDSEDNIK, Gasilska zveza Slovenije pa mu je leta 2019 podelila 
gasilsko odlikovanje 1. stopnje. 
 

Marjan je tudi aktiven član in gonilna sila vaške skupnosti Cerovec pri Črešnjevcu. Vedno 
je pripravljen prostovoljno pomagati in sodelovati pri delovnih akcijah. Pred leti je bil glavni 
pobudnik izgradnje pločnika, javne razsvetljave in avtobusnega postajališča.  
 

Marjan je član Lovske družine Smuk Semič že od leta 1985. Kot odgovornemu članu so mu 
v lovski družini kmalu zaupali več pomembnih funkcij in nalog. Opravljal je delo 
predsednika nadzornega odbora, člana upravnega odbora, vodje revirja in vodje lovov. Za 
svoje udejstvovanje v LD Smuk Semič je prejel družinsko priznanje. Lovska zveza Slovenije 
je Marjana odlikovala z znakom za lovske zasluge, kasneje pa še z zlatim znakom za lovske 
zasluge. Lovska zveza Bela Krajina mu je podelila odlikovanje: Red za lovske usluge III.  
 

Marjan Ogulin je izjemen človek, ki ga odlikuje poštenost, delavnost in dobrovoljnost, zato 
se mu za njegovo dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo v vaški skupnosti Cerovec, 
Gasilskemu društvu Črešnjevec, Lovski družini Smuk Semič in mnogih drugih 
organizacijah, podeli plaketo Občine Semič.  
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