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OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0009/2014-4 
Datum: 21.08.2014 
 

ZAPISNIK 
 
 
14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 21.08.2014, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Rogatec. 
 
Seje so se udeležili: Vili Bukšek - predsednik ter člani Jelka Bilušić, Vincenc Bele, Anton Polajžar 
ml. in Viljem Prevolšek. 
Sejo je sklical in vodil predsednik Vili Bukšek. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis o podelitvi priznanj Občine 
Rogatec v letu 2014 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 
2014 

2. Razno  
 
 
1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec 

v letu 2014 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2014 
 
Na razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2014 je v roku prispelo 10 popolno 
opremljenih pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 20 predlogov za priznanja občine.  
 
Za ČASTNEGA OBČANA Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se za častnega občana imenuje g. 

Avgust Seničar, Ajdova pot 5, Maribor. 
2. Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca Rogatec predlaga, da se za častnega občana 

imenuje g. Avgust Seničar, Ajdova pot 5, Maribor. 
3. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se za častnega občana imenuje g. Avgust 

Seničar, Ajdova pot 5, Maribor. 
4. Društvo žena Donačka Gora predlaga, predlaga, da se za častnega občana imenuje g. Avgust 

Seničar, Ajdova pot 5, Maribor. 
 
 
 
 



 
 
Za podelitev DENARNE NAGRADE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Društvo prijateljev Rogatca predlaga, da se denarna nagrada podeli Društvu upokojencev 

Rogatec. 
2. Društvo žena Občine Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Športnemu društvu 

Gamsi Žahenberc. 
3. Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se denarna nagrada podeli Društvu upokojencev 

Rogatec. 
4. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli 

Športnemu društvu Gamsi Žahenberc. 
5. Društvo ročnih možnaristov in športnega streljanja Rogatec - Rogaška Slatina predlaga, da se 

denarna nagrada podeli Društvu upokojencev Rogatec. 
6. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Športnemu društvu 

Gamsi Žahenberc. 
7. Krajevna skupnost Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Društvu upokojencev 

Rogatec. 
8. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Športnemu društvu 

Gamsi Žahenberc. 
 
Za podelitev PRIZNANJA Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli g. Alojzu 

Šmitu, stan. Tlake 59, Rogatec.  
2. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Mileni Kovačič, 

stan. Tlake 28, Rogatec.  
3. Krajevna skupnost Rogatec predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Marjeti Babič, stan. 

Ptujska cesta 10, Rogatec.  
4. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Mileni Kovačič, stan. 

Tlake 28, Rogatec.  
 
Za podelitev PLAKETE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se plaketa občine podeli g. Vincencu Beletu, 

stan. Žahenberc 42, Rogatec. 
2. Občinski odbor SDS Rogatec predlaga, da se plaketa občine podeli g. Vincencu Beletu, stan. 

Žahenberc 42, Rogatec. 
3. Krajevna skupnost Rogatec predlaga, da se plaketa občine podeli ge. Mariji Horvat Cerovečki, 

(upokojeni zobozdravnici v Rogatcu). 
4. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se plaketa občine podeli g. Alešu Mižigoju, bivšemu 

direktorju Medexa.  
    

Po podrobni proučitvi prejetih predlogov je komisija soglasno sprejela predlog za podelitev 
denarne nagrade in priznanja ter odločila, da se glede na upoštevanje določil Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Rogatec oziroma predpisane kriterije za naziv častni občan, le-ta v 
letu 2014 ne imenuje. S štirimi glasovi za je nato sprejela tudi predlog za podelitev plakete. Vsled 
navedenega Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da se v letu 2014: 
 
• DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, podeli Športnemu društvu 

Gamsi Žahenberc 

Utemeljitev: 
V Športnem društvu Gamsi Žahenberc si prizadevajo mladim šport približati na nekoliko drugačen 
način. V prvi vrsti se že dolga leta trudijo z urejanjem skakalnice v Žahenbercu, ob tem pa 
spodbujajo otroke, da se ukvarjajo s skakalnim športom. V letošnjem letu so za otroke v Rogatcu 
pripravili srečanje s Francijem Petkom z demonstracijo mobilne skakalnice. Kljub temu, da so 
smučarski skoki sezonski šport in vezani na sneg, je njihova dejavnost zagotovo vredna spodbude 
in podpore, saj s svojim delovanjem ne le, da omogočajo širše možnosti športnega udejstvovanja 
na območju Občine Rogatec, pač pa tudi prispevajo tako k prepoznavnosti njihovega kraja kot 
tudi občine.      
 



 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se Športnemu društvu Gamsi 
Žahenberc podeli denarna nagrada Občine Rogatec.  
 

• PRIZNANJE Občine Rogatec podeli ge. Marjeti Babič, stan. Ptujska cesta 10, 
Rogatec 

Utemeljitev: 
Ga. Marjeta Babič že vrsto let sodeluje pri organizaciji, promociji in izvedbi različnih kulturnih in 
ostalih prireditve v občini Rogatec. Še posebej je zaslužna za zelo dobro obiskano tradicionalno 
prireditev Noč čarovnic na dvorcu Strmol, ki že leta privablja obiskovalce tako iz občine Rogatec 
kot tudi iz širše okolice. S svojim delom tako pripomore k prepoznavnosti in promociji občine 
Rogatec, obenem pa, kar je pohvale vredno, svoje udejstvovanje širi tudi med mlade. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se ge. Marjeti Babič podeli 
priznanje Občine Rogatec.  
 

• PLAKETA Občine Rogatec podeli g. Vincencu  Beletu, stan. Žahenberc 42, Rogatec 

Utemeljitev: 
G. Vincenc Bele je v Občini Rogatec vsesplošno družbeno in politično aktiven vse od leta 1987, ko 
se je zaposlil v obratu Gorenja v Rogatcu. Pri svojih 18. letih je bil izvoljen v Skupščino občine 
Šmarje pri Jelšah, in sicer v Zbor krajevnih skupnosti, kjer je mandat opravljal 4 leta. Bil je eden 
od pobudnikov za ustanovitev samostojne Občine Rogatec. Skoraj 30 let je deloval v Krajevni 
skupnosti Donačka Gora, kjer je opravljal vloge člana, podpredsednika in predsednika. V času 
njegovega vodenja in delovanja v KS Donačka Gora si je prizadeval za ohranitev podružnične šole 
Gaberje, dokončala se je tudi izgradnja vaško gasilskega doma Donačka Gora, vzpostavil pa je 
tudi dobro sodelovanje z gasilskim društvom in Društvom žena Donačka Gora. 
Leta 1996 je bil pobudnik za ustanovitev Vinogradniškega društva občine Rogatec, katerega 
predsednik je bil kar 3 mandate. Skozi različna predavanja in usposabljanja članov društva je to 
pripeljalo do višje kvalitete pridelovanje grozdja in kulture pitja vina v naših krajih. 
V mandatu 2010 je bil izvoljen v Občinski svet Občine Rogatec, kjer deluje konstruktivno in po 
svoji vesti. Skozi svojo delovno kariero je vseskozi tudi aktiven član sindikata, ki se marsikdaj 
postavi za osnovne pravice delavca. 5 let je opravljal tudi delo porotnika na delovnem sodišču v 
Celju. G. Bele je aktiven v pastoralnem svetu Nadžupnije Rogatec, nekaj let je bil tudi cerkveni 
pevec. Poleg vsega navedenega pa g. Bele dobro gospodari s 14. hektarji kmetije. G. Bele je s 
svojim vzgledom vsekakor veliko naredil na osebnostnem razvoju posameznika kot tudi za lokalno 
okolje in kraj, v katerem živi. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se g. Vincencu Beletu podeli 
plaketa Občine Rogatec.  
 
2. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
         
                                                               Vili Bukšek, dipl. inž. str., l.r. 
                                                                                                      predsednik                
 
 

 


