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PREDLOGA SKLEPOV:  

I.  

Občinski svet Občine Rogatec sprejme, v skladu s 6. členom Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 63/00), sklep, da se na podlagi 
javnega razpisa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015, št. 094-0001/2015, 
z dne 8.7.2015, podelita 2 plaketi občine. 

 
II.  

1. DENARNA NAGRADA Občine Rogatec se v letu 2015 podeli Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Donačka Gora. 
 
2. PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2015 podeli g. Ivanu Firerju ml., stan. Celjska 
cesta 64, Rogatec. 
 
3. PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2015 podeli ... 
 
 
        Anton Roškar, univ. dipl. inž., l.r. 
                              PODŽUPAN 
 
 
 
Priloga:  

− zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 
20.8.2015  
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OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0014/2015-7 
Datum: 20.8.2015 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 20.8.2015, ob 17.30 uri, v prostorih sejne sobe Občine Rogatec. 
 
Seje so se udeležili: Vili Bukšek - predsednik ter člani Jelka Bilušić, Fredi Ferčec in Viljem Prevolšek. 
G. Viktor Božak je bil odsoten. 
Sejo je sklical in vodil predsednik Vili Bukšek. 
  
G. Bukšek je uvodoma predlagal, da se z vabilom predloženi dnevni red razširi z dodatno točko, ki se 
glasi »Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla« in se 
obravnava kot 4. točka dnevnega reda, s čimer so se vsi strinjali. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v 
letu 2015 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2015  

2. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec  

3. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 
4. Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla 
5. Razno 

 
1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 

2015 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2015  
 
Na razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015 je v roku prispelo 16 popolno opremljenih 
pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 23 predlogov za priznanja občine.  
 
Za podelitev DENARNE NAGRADE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. KD Ljudske pevke Rogatec predlagajo, da se denarna nagrada podeli Nadžupnijskemu karitasu 

Rogatec 
2. Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Donačka Gora 
3. Društvo žena Občine Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Donačka Gora 
4. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Donačka Gora 
5. Domen Plavčak, stan. Tlake 21, Rogatec, in 4 podpisniki predlagajo, da se denarna nagrada 

podeli Nadžupnijskemu karitasu Rogatec 
6. Društvo kmečkih žena Sv. Rok predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Donačka Gora 
7. Občinski odbor SDS Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Nadžupnijskemu karitasu 

Rogatec 
8. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Donačka Gora 
 



Za podelitev PRIZNANJA Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Franc Očko, stan. Ceste 15, Rogatec, predlaga, da se priznanje občine podeli g. Francu Turnarju, 

stan. Trg 11, Rogatec 
2. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli g. Izidorju Kitaku, stan. 

Donačka Gora 13, Rogatec 
3. Občinski odbor SDS Rogatec predlaga, da se priznanje občine podeli Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Donačka Gora 
4. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Mileni Kovačič, stan. 

Tlake 28, Rogatec 
5. Fredi Ferčec, stan. Hofmanova ulica 5, Rogatec, in 58 podpisnikov predlagajo, da se priznanje 

občine podeli g. Ivanu Firerju ml., stan. Celjska cesta 64, Rogatec 
6. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli g. Izidorju 

Kitaku, stan. Donačka Gora 13, Rogatec 
 
Za podelitev PLAKETE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Lidija Zalezina, stan. Trg 12, Rogatec, in 5 podpisnikov predlagajo, da se plaketa občine podeli g. 

Vladimirju Vekiću, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec  
2. Društvo prijateljev Rogatca predlaga, da se plaketa občine podeli g. Vladimirju Vekiću, stan. Ulica 

Mersijev 8, Rogatec  
3. Krajevna organizacija Rdečega križa Rogatec predlaga, da se plaketa občine podeli ge. Majdi 

Kramberger, stan. Trg 2, Rogatec  
4. Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega nogometa 

Dobovec 
5. Krajevna skupnost Donačka Gora predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega nogometa 

Dobovec 
6. Društvo kmečkih žena Sv. Rok predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega nogometa 

Dobovec 
7. Občinski odbor SDS Rogatec predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega nogometa 

Dobovec 
8. Društvo žena Donačka Gora predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega nogometa 

Dobovec 
9. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se plaketa občine podeli Klubu malega 

nogometa Dobovec 
    
Po podrobni proučitvi prejetih predlogov je komisija soglasno sprejela predlog za podelitev denarne 
nagrade, priznanja občine ter dveh plaket občine. Glede na obrazložitve v podanih predlogih za 
podelitev plakete Občine Rogatec namreč člani komisije menimo, da si plaketo občine zaslužita tako 
g. Vladimir Vekić, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec, kot tudi Klub malega nogometa Dobovec, zato 
predlagamo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bi 
Občina Rogatec v letu 2015 namesto ene podelila dve plaketi občine.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu 2015:   
 
• DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, podeli Prostovoljnemu 

gasilskemu društvo Donačka Gora 

Utemeljitev: 

Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora je bilo ustanovljeno leta 1945, tako da letos praznuje 70. 
obletnico svojega delovanja. Društvo je zelo aktivno, člani se nenehno izobražujejo oz. usposabljajo, 
udeležujejo se različnih gasilskih tekmovanj ter nesebično in z vso odgovornostjo vedno priskočijo na 
pomoč tako v lokalni skupnosti kot širše v primeru elementarnih nesreč, bodisi požarov, predvsem pa, 
v zadnjem času, tudi ob vse pogostejših vremenskih neprilikah. Zraven svojega osnovnega poslanstva 
so gasilci PGD Donačka Gora vedno pripravljeni pomagati pri organizaciji kot tudi pri varovanju 
različnih prireditev v kraju. Člani društva po svojih najboljših močeh ves čas skrbijo za nabavo nove 
gasilske opreme, glede na gasilska vozila, nabavljena v zadnjih letih, pa se lahko pohvalijo tudi z 
dokaj sodobnim avto-parkom. V lanskem in letošnjem letu so gasilci PGD Donačka Gora s 
prostovoljnim delom ter s finančno pomočjo Občine Rogatec v celoti obnovili vaško-gasilski dom 
Donačka Gora. Glede na to, da so do sedaj znali vsak evro modro porabiti ter da jim vsaka finančna 
pomoč veliko pomeni, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Donačka Gora ob 70. letnici obstoja podeli denarna nagrada 
Občine Rogatec.  



• PRIZNANJE Občine Rogatec podeli g. Ivanu Firerju ml., stan. Celjska cesta 64, Rogatec 

Utemeljitev:  

G. Ivan Firer se je rodil 19.11.1984 v Celju, že vseskozi pa živi na domačem naslovu v Brezovcu. Že 
od malih nog je bilo očitno, da bo postal dober športnik, toda katero športno aktivnost bo izbral, je bilo 
vedno vprašanje, saj mu je ležal skoraj vsak šport. Kljub temu, da so ga starši navduševali za tenis, pa 
se je Ivan v mladih letih raje podil za žogo, tako doma, s sosedi, kot tudi seveda na Pajštavi v 
domačem Mons Claudiusu. Že takoj so trenerji uvideli, da najraje dosega gole in jasno je bilo, da bo 
postal »golgeter«, kot se rado reče v nogometnem žargonu. Osvajal je lovorike najboljšega strelca v 
vseh mlajših kategorijah, s svojo generacijo pa je postal tudi mladinski prvak MNZ lige in seveda tudi 
najboljši strelec. Čeprav so ga ves čas snubili v večje klube, je ostal zvest domačemu klubu. Potem, 
ko je prestopil v člansko ekipo, pa ga je le zamikalo igranje v višjih ligah. Tako je najprej zaigral v 
Avstriji, nato v Aluminiju iz Kidričevega, pa na Islandiji, v ptujski Dravi ter v Dravinji iz Slovenskih 
Konjic. Nato je sledila prva profesionalna pogodba za NK Celje, prestop v velenjski Rudar, nato pa se 
je zopet vrnil v NK Celje. Višek njegove uspešne nogometne kariere pa je seveda vpoklic v slovensko 
nogometno reprezentanco in nastop 7. junija 2014 v La Plati na prijateljski tekmi proti izbrani vrsti 
Argentine na čelu s slavnim Leom Messijem. 
Ivan oz. Fiki, kakor ga kličejo prijatelji in znanci, v intervjujih vedno rad poudari, da prihaja iz Rogatca, 
da pa svoj domači kraj nosi v srcu, priča tudi dejstvo, da si je tu ustvaril družino. Z velikim 
navdušenjem vedno rad pove, od kod je njegov matični klub ter da želi svojo aktivno športno pot 
nekoč končati v Rogatcu. Rad se vrača tudi na domače nogometno igrišče, kjer je vzgled vsem 
otrokom na in izven igrišča. Ivan Firer je dokaz, kako lahko uspeš tudi, če iz domačega kluba ne 
odideš že v rani mladosti, in da za uspeh ni dovolj vedno le talent, ampak je potrebno tudi ogromno 
dela in veliko odrekanja. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se g. Ivanu Firerju ml. podeli 
priznanje Občine Rogatec.  

• PLAKETA Občine Rogatec podeli g. Vladimirju Vekiću, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec 

Utemeljitev: 
G. Vladimir Vekić je kot pesnik, pripovednik, romanopisec in dramatik, soavtor v procesu 
vzpostavljanja skupne kulture v moderni državi, eden velikih entuzijastov, pobudnikov za postavitev 
muzeja na prostem v Rogatcu, dolgoletni predsednik Združenja Zveze borcev Rogatec in Društva 
upokojencev Rogatec, predsednik in tajnik Kulturnega društva Anton Stefanciosa Rogatec ter aktivni 
član Čebelarskega društva Rogatec nesebično prispeval pomemben delež k razvoju kraja in 
povezovanja ljudi v družbeno koristnih dejavnostih. Rodil se je leta 1925 v vasi Kozica v srednji 
Dalmaciji, kjer je končal tudi osnovno šolo, poklicno šolo za pletilca in tkalca je nadaljeval v Rumi v 
Vojvodini, železničarsko za promet v Zemunu, nato srednjo ekonomsko šolo ter opravil izpit za višjega 
prometno-transportnega tehnika na Višji prometni šoli v Beogradu. Delal je kot telegrafist, odpravnik 
vlakov, najdlje pa kot šef postaje na 36 železniških postajah v Srbiji, Vojvodini, Hrvaški, Bosni in 
Hercegovini, na koncu 14 let v Rogatcu, kjer se je upokojil in kjer zdaj tudi živi. 
G. Vekić je ves čas aktiven v literarnem ustvarjanju, saj je izdal že več kot deset del. Piše v hrvaščini 
in slovenščini. Objavlja v slovenskih in tujih literarnih revijah, dela objavlja v Sloveniji kot tudi zunaj 
meja (v listu Nova proga, v književnem listu Marulić v Zagrebu, Paralele (Ljubljana), Mentorju in Locu-
tio on-line). Udeležuje se literarnih dogodkov in dejavno sodeluje v osrednjih gibanjih slovenskega 
literarnega prostora (član Društva pisateljev amaterjev iz drugih republik in pokrajin, ki delujejo in živijo 
na področju Republike Slovenije, član KD Mariborska literarna družba). Redno se udeležuje literarnih 
srečanj literatov drugih narodnosti, ki živijo v Sloveniji. Te pomembne vrednote avtorji spodbujajo in 
negujejo tudi v okviru srečanj manjšinskih pesnikov in pisateljev »Sosed tvojega brega«. Ta 
manifestacija se odvija že 37 let, od leta 1978. Letos se je srečanje odvijalo 18. aprila v Rogatcu. 
Najstarejši pisec »Soseda« je Vladimir Vekić. Kot pobudnik sodelovanja slovenskih in hrvaških 
obmejnih območij na področju kulture in kot literarni ustvarjalec je Vladimir Vekić pripomogel k 
obojestranski izmenjavi in odkrivanju mednarodnih kulturnih vrednot, na čemer temelji proces 
vzpostavljanja skupne kulture v moderni mnogoetnični državi. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se g. Vladimirju Vekiću podeli 
plaketa Občine Rogatec.  

• PLAKETA Občine Rogatec podeli Klubu malega nogometa Dobovec 

Utemeljitev: 

Klub malega nogometa Dobovec je bil ustanovljen leta 1978. Začetki so bili težavni, saj klub ni imel ne 
denarja ne športne infrastrukture. Vse do leta 1985 so tekme igrali ob železniški postaji, na prostoru 



nekdanje deponije premoga, igrišče pa je bilo nasuto z lešem. Igralci so bili po tekmah vsi črni, sledilo 
je kopanje v bližnji Sotli.  
Leta 1985 je vodstvo krajevne skupnosti Dobovec uspelo zagotoviti finančna sredstva in ostalo 
delovno pomoč za izgradnjo novega asfaltnega igrišča, ogromno prostovoljnega dela pa so v 
izgradnjo objekta vložili tudi takratni igralci in krajani.  
Z igranjem na novem igrišču so se začeli vrstiti tudi uspehi, člani KMN Dobovec so začeli osvajati 
turnirje v bližnji in daljni okolici. Leta 1993 je sledil vidnejši ligaški uspeh, osvojili so takratno ligo 
Rogaška in se uvrstili v super ligo, ki je pokrivala takratno občino Šmarje pri Jelšah. V super ligi so 
Dobovčani slavil dva krat in s tem dokazali, kako močni so. Vodstvo kluba si je zadalo nov, višji cilj: 
uvrstitev KMN Dobovec v prvo državno ligo do leta 2000. Cilj je bil postavljen, pot do njega pa 
težavna. Da se da z voljo in delom vse doseči, so Dobovčani dokazali v sezoni 2000/2001, ko so se z 
zmago nad Bronxi iz Kopra uvrstili v prvo državno ligo.  
Od takrat je KMN Dobovec eden redkih klubov v državi, ki mu je uspelo neprekinjeno ostati v prvi 
državni ligi. V teh štirinajstih letih so se uspeli člani v pokalnem tekmovanju uvrstiti v tri finala, vendar 
jim je za prvo lovoriko vsakič zmanjkalo nekaj športne sreče. 
Uspehi so se vrstili tudi pri mlajših selekcijah. Ekipa U-18 je naslov državnega prvaka osvojila kar štiri 
krat zapovrstjo, selekcija U-21 pa je v svoji kategoriji slavila trikrat. Zraven navedenih uspehov je 
potrebno omeniti tudi mladinski naslov iz leta 1998.  
Glede na kvaliteto igralcev so bili člani KMN Dobovec v sezoni 2014/15 v ožjem krogu favoritov tako 
za državnega kot tudi za pokalnega prvaka. Finalno tekmo za osvojitev pokalnega prvaka so, žal, 
izgubili, so pa igralci KMN Dobovec v prvenstvu z zmago v vseh treh finalnih tekmah proti Oplastu 
osvojili naslov državnega prvaka ter s tem dokazali, da so trenutno najboljša malo nogometna ekipa v 
državi.   
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se Klubu malega nogometa 
Dobovec podeli plaketa Občine Rogatec.  
 
 
2. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine 

Rogatec  
 
G. Bukšek je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela odstopno 
izjavo namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec, g. Draga Granerja, imenovanega 
na  predlog Občinskega odbora DeSUS Rogatec, na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, s 
Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 54/15). Prejela 
pa je nadalje tudi predlog Občinskega odbora DeSUS Rogatec za nadomestnega člana Občinske 
volilne komisije Občine Rogatec. Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja sprejela naslednji   

SKLEP 
 
Občinskemu svetu Občine Rogatec se predlaga, da sprejme sklep o prenehanju mandata 
dosedanjemu namestniku članice, Dragu Granerju, Ulica bratov Šanda 2, Rogatec in o 
imenovanju Cvetke Kos, Steklarska ulica 17, Rogatec, kot nadomestne namestnice članice 
Občinske volilne komisije Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2015 - 2019. 
 
3. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 
 
G. Bukšek je pojasnil, da je javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah na Občino Rogatec, zaradi 
izteka 4 – letnega mandata sedanjim članom Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, naslovil 
poziv za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za 
naslednje mandatno obdobje. V tem mandatu je bila v svet navedenega zavoda imenovana ga. Lavra 
Gregorčič iz občinske uprave Občine Rogatec, ki je do letošnjega leta pokrivala področje družbenih 
dejavnosti, zato je predlagal, da je glede na naloge in zadolžitve sveta zavoda, vanj tudi nadalje 
smiselno imenovati uslužbenko občinske uprave s tega področja. Vsled navedenega je podal predlog, 
da se v svet zavoda imenuje ga. Agata Tepeš iz občinske uprave, ki je predhodno s predlogom tudi 
soglašala. Člani komisije so se s podanim predlogom strinjali. Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je sprejela naslednji  

SKLEP 
 
Občinskemu svetu Občine Rogatec se predlaga, da se v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri 
Jelšah, kot predstavnica Občine Rogatec, imenuje Agata Tepeš, Pot k ribniku 15, Rogatec, za 
mandatno obdobje 2015 - 2019. 
 
 



4. Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla 
 
G. Bukšek je glede gradiva, ki jim je bilo vročeno na seji, povzel, da je Svet zavoda Razvojne agencije 
Sotla zaprosil za soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla. V mesecu juliju je bilo 
namreč razpisano prosto delovno mesto direktorja, ker sedanji direktorici izteče mandat. Na javni 
razpis je prispela ena pravočasna in popolna vloga, skladna z razpisnimi pogoji. Podala jo je sedanja 
direktorica, ga. Bojana Žaberl. Svet zavoda je sprejel sklep o izboru ge. Žaberl za direktorico, Občino 
Rogatec pa je kot soustanoviteljico zaprosil za soglasje k imenovanju. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi navedenega sprejela naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinskemu svetu Občine Rogatec se predlaga, da poda soglasje k imenovanju Bojane Žaberl, 
stan. Gallusova ulica 6, Šmarje pri Jelšah, za direktorico Razvojne agencije Sotla, za mandatno 
obdobje 2015 - 2019. 
 
 
5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 
 
 
         
                                                                   Vili Bukšek, dipl. inž. str., l.r. 
                                                                                                          predsednik                
 
 
 
 
 
 
 
 


