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Zadeva: Proslava Dneva Rudolfa Maistra v Kamniku – predlog za priznanje J. Arku
Posredujemo vam predlog in obrazložitev za priznanje ob državnem prazniku Dan Rudolfa
Maistra. Predlagamo, da se priznanje dodeli Jožetu Arku.
Obrazložitev:
Jože Arko je rojen 1. marca 1958 na Rakeku, občina Cerknica. Po izobrazbi je diplomirani
ekonomist, vso delovno dobo pa je bil zaposlen v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski. V
poklicni karieri je bil namestnik poveljnika občinskega štaba TO Kamnik in območnega
poveljstva TO Domžale, načelnik oddelka za zagotavljanje notranjega poslovanje na
Generalštabu SV in načelnik oddelka za selekcijo v Slovenski vojski. Ima čin polkovnika in je
upokojen.
Je vojni veteran, med osamosvojitvijo je bil namestnik načelnika Manevrske strukture
narodne zaščite občine Kamnik, v vojni za Slovenijo pa je opravljal naloge mobilizacije na
upravnem organu za obrambo občine Kamnik.
V mladosti je bil državni reprezentant v smučarskih skokih in bil tretji na državnem prvenstvu
v pionirski in mladinski kategoriji. Bil je tudi nogometaš v Slovenski ligi. Nastopal je za ekipe
NK Slovan in NK Stol Kamnik.
Jože Arko je bil med pobudniki za ustanovitev Društva general Maister v Kamniku. Zelo
aktivno je sodeloval v iniciativnem odboru, v katerem so bili poleg Jožeta Arka, Ivan
Pristovnik, dr. Niko Sadnikar, mag. Cene Matičič in Janko Blagšič. Na pobudo tega odbora
je 26 udeležencev srečanja članov predsedstev Združenja slovenskih častnikov, ki mu je
predsedoval Jože Arko in Združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik in Komenda 20.
decembra 2002 na Lazah v Tuhinju podpisalo podporo za ustanovitev društva generala
Rudolfa Maistra v Kamniku.
Na ustanovnem občnem zboru podružnice Društva general Maister Ljubljana v Kamniku, dne
26. septembra 2003, je bil Jože Arko imenovan v upravni odbor skupaj z Nikom Pinteričem
kot predsednikom in članom Aleksandrom Sarnavskym. V odboru je opravljal odgovorno
funkcijo tajnika in je nosil glavno breme za pripravo ustanovnih dokumentov za
preoblikovanje podružnice v samostojno društvo generala Maistra Kamnik. To se je zgodilo
na občnem zboru 21. aprila 2005. Takrat je bil Jože Arko ponovno izvoljen kot tajnik v sedem
članski upravni odbor.
S svojim aktivnim delom je vsa leta veliko pripomogel k oblikovanju programov dela društva.
Rezultat tega so bil pregledni, časovno ter finančno opredeljeni predlogi programov dela, ki
so bili obravnavni in sprejeti na občnih zborih društva. V vsem njegovem delu je bilo vseskozi
čutiti konkretno izražanje stališč in predlogov, kar je bilo tudi odraz njegove poklicne
usmeritve kot častnika, polkovnika Slovenske vojske.
Še posebej je treba poudariti njegove zasluge za organizacijo predavanj in razstav o bojih za
našo severno mejo v Domu kulture Kamnik in v prostorih občine Kamnik.
Pomemben je tudi njegov prispevek pri organizaciji osmih Maistrovih pohodov, ki jih DGM
Kamnik od leta 2006 organizira vsako leto ob občinskem prazniku, 29. marcu, rojstnem
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dnevu Rudolfa Maistra. Vodil je pohode, pri tem pa so se izkazale njegove organizacijske
sposobnosti.
Jože Arko je leta 2004 v imenu Območnega združenja slovenskih častnikov, ki so jo v
Kamniku sprejeli med prvimi v Sloveniji, podpisal listino o medsebojnem sodelovanju
veteranskih organizacij.
Lahko rečemo, da je Jože Arko v svojem desetletnem delovanju kot tajnik DGM Kamnik
prispeval velik delež k uspešnemu delovanju društva.
V tem času je zbral tudi veliko dokumentov in fotografij o delu društva in o širših družbenih
dogajanjih na Kamniškem, zlasti na področju športa in zgodovine. Napisal je tudi več
prispevkov na temo osamosvojitve za Kamniški zbornik in sicer: Prispevek pripadnikov TO v
občini Kamnik v času osamosvajanja - 2010, Agresija JLA in odpor kamniških teritorialcev 2008, Vojaške priprave na osamosvojitev v občini Kamnik - 2006, TO v občini Kamnik od
1968 do 1990 -2004, Predaja orožja in ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite v
občini Kamnik in vojaški vidik osamosvojitve - 2002. Pred izdajo je tudi njegova knjiga
Športniki v Termah Snovik, ki obsega 240 strani.
Sedaj aktivno sodeluje v nadzornem odboru društva, je tajnik v KS Šmartno, deluje v
Izvršnem odboru Nogometnega kluba Kamnik, je predsednik Društva dogodek Kamnik in
častni predsednik ZSČ Kamnik, Komenda. Za svoje dosedanje delo si Jože Arko zasluži vse
priznanje.
Predlog pripravila: Franc Svetelj in Ivan Miroslav Sekavčnik.
Lektorski pregled je opravila: dr. Marjeta Humar
Lep pozdrav!
Predsednik
Ivan Miroslav Sekavčnik
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