
OBČINA ROGATEC 
Pot k ribniku 4 
3252 ROGATEC 
 
 
Številka: 0070-0004/2016-2 
Datum: 24.8.2016 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC   
 
 
NASLOV:   Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2016 
 
 
GRADIVO PRIPRAVILA:  Občina Rogatec 
 
 
GRADIVO PREDLAGA:  Martin Mikolič, župan 
 
 
POROČEVALEC:            Vili Bukšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
     
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 za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2016, št. 094-0001/2016, z dne 4.7.2016, 
podelita 2 plaketi občine. 

 
II.  

1. DENARNA NAGRADA Občine Rogatec se v letu 2016 podeli Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Dobovec pri Rogatcu. 
 
2. PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2016 podeli ge. Majdi Kramberger, stan. Trg 2, 
Rogatec. 
 
3. PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2016 podeli ... 
 
 
 
        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 
 
 
Priloga:  

− zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 
22.8.2016  
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  OBČINA ROGATEC 
 
  POT K RIBNIKU 4 
  3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina.rogatec@siol.net, http://obcina.rogatec.si/ 
 

 
OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0009/2016 
Datum: 22.8.2016 
 

ZAPISNIK 
 
 
5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 22.8.2016, ob 17.30 uri, v prostorih sejne sobe Občine Rogatec. 
 
Seje so se udeležili: Vili Bukšek - predsednik ter člani Jelka Bilušić, Viktor Božak in Fredi Ferčec.      
G. Viljem Prevolšek je bil odsoten. 
Sejo je sklical in vodil predsednik Vili Bukšek. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v 
letu 2016 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2016  

2. Razno 
 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 
2016 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2016  

 
Na razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2016 je v roku prispelo 11 popolno opremljenih 
pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 24 predlogov za priznanja občine.  
 
Za podelitev DENARNE NAGRADE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Čebelarsko društvo Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri Rogatcu 
2. Društvo ročnih možnaristov in športnega streljanja Rogatec – Rogaška Slatina predlaga, da se 

denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri Rogatcu 
3. Klub malega nogometa Dobovec predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri 

Rogatcu  
4. Svet Krajevne skupnosti Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski družini 

Rogatec 
5. Svet Krajevne skupnosti Dobovec predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski družini Rogatec 
6. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD 

Dobovec pri Rogatcu  
7. Svet Krajevne skupnosti Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri 

Rogatcu, Lovski družini Rogatec in Kulturnemu društvu ljudske pevke 
8. Društvo kmečkih žena Sv. Rok predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri 

Rogatcu  
9. Planinsko društvo »Sloga« Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri 

Rogatcu  
10. Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli PGD Dobovec pri 

Rogatcu  
 
Za podelitev PRIZNANJA Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
1. Čebelarsko društvo Rogatec predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Majdi Kramberger, stan. 

Trg 2, Rogatec 
2. Klub malega nogometa Dobovec predlaga, da se priznanje občine podeli ge. Majdi Kramberger, 

stan. Trg 2, Rogatec 
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3. Svet Krajevne skupnosti Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli g. Andreju 

Grobelniku, naddekanu Župnije Rogatec 
4. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se priznanje občine podeli g. Andreju 

Grobelniku, naddekanu Župnije Rogatec 
 
Za podelitev PLAKETE Občine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI: 
 
1. Čebelarsko društvo Rogatec predlaga, da se plaketa podeli glasbeni skupini Mi2 
2. Klub malega nogometa Dobovec predlaga, da se plaketa podeli glasbeni skupini Mi2 
3. Svet Krajevne skupnosti Donačka Gora predlaga, da se plaketa podeli ge. Margareti Krivec, stan. 

Tlake 2, Rogatec 
4. Svet Krajevne skupnosti Dobovec predlaga, da se plaketa podeli PGD Dobovec pri Rogatcu 
5. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora predlaga, da se plaketa podeli ge. Margareti Krivec, 

stan. Tlake 2, Rogatec 
6. Svet Krajevne skupnosti Rogatec predlaga, da se plaketa podeli glasbeni skupini Mi2, ge. Hani 

Pasariček, stan. Celjska cesta 24, Rogatec in ge. Hildi Ozvaldič, stan. Ceste 13, Rogatec 
 
Po podrobni proučitvi prejetih predlogov je komisija soglasno sprejela predlog za podelitev denarne 
nagrade, priznanja občine ter dveh plaket občine. Glede na podane predloge za podelitev plakete 
Občine Rogatec namreč komisija meni, da si plaketo občine zaslužita tako glasbena skupina Mi2, kot 
tudi ga. Margareta Krivec, stan. Tlake 2, Rogatec, zato predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, 
da sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bi Občina Rogatec v letu 2016 namesto ene podelila 
dve plaketi občine.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu 2016:   
 
• DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, podeli Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Dobovec pri Rogatcu 

Utemeljitev: 

Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec pri Rogatcu je bilo ustanovljeno leta 1985 in trenutno šteje 
približno 60 članov, v različnih starostnih kategorijah. V dobrih tridesetih letih prostovoljnega delovanja 
je društvo investiralo v gasilsko opremo in vozila ter v obdobju od leta 1995 do leta 2000 zgradilo nov 
vaško-gasilski dom. Letos so nabavili specialno gasilsko vozilo za gozdne požare, s katerim bodo 
lahko pomagali pri gašenju požarov tudi na območju sosednjih občin. V vseh teh letih so nesebično in 
z vso odgovornostjo pomagali pri gašenju požarov in reševanju drugih elementarnih nesreč, tako na 
območju Občine Rogatec, kot tudi širše. Lani je PGD Dobovec pri Rogatcu pomagal štabu Civilne 
zaščite Občine Rogatec pri reševanju migrantske problematike na mejnem prehodu Dobovec ter nato 
še Slovenski vojski pri postavitvi žične ograje. Vseskozi aktivno sodelujejo na raznih gasilskih 
tekmovanjih ter z ostalimi društvi v regiji. Poleg navedenega se trudijo za podmladek v svojih vrstah.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi navedenega predlaga, da se 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobovec pri Rogatcu, ob 30. letnici delovanja podeli denarna 
nagrada Občine Rogatec.  

• PRIZNANJE Občine Rogatec podeli ge. Majdi Kramberger, stan. Trg 2, Rogatec 

Utemeljitev:  

Ga. Majda Kramberger je aktivna članica Društva žena Občine Rogatec ter mnoga leta tudi njegova 
predsednica. Je oseba, ki že desetletja aktivno sodeluje pri organizaciji kulturnega in družabnega 
življenja v Rogatcu ter se trudi pri promociji občine Rogatec tudi izven njenih meja. Skorajda ni 
dogodka, kjer ne bi bila prisotna, saj kadarkoli z veseljem pomaga. S prav posebno vnemo se 
zavzema tudi za ustno higieno in čiste zobke, kar se dolga leta trudi vcepiti tako bodočim staršem, v 
času materinske šole, kot nato tudi otrokom, vse od malih nog do zaključka osnovne šole. Brez ge. 
Majde Kramberger so tako razne kulinarične, pa tudi druge prireditve, zdravstvena predavanja, 
razstave in pogostitve, nepredstavljive. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se ge. Majdi Kramberger podeli 
priznanje Občine Rogatec.  
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• PLAKETA Občine Rogatec podeli glasbeni skupini Mi2 

 
Utemeljitev: 
Mi2 so slovenska rock skupina, katere začetki segajo v Rogatec leta 1995. Skupino sta ustanovila 
Jernej Dirnbek »Dimek« in Robert Firer »Fiki«. Slednji je skupino zapustil leta 1998. Na slovensko 
glasbeno sceno se je zasedba prebila s skladbo Črtica, v letih 1998 in 1999 pa so se skupini pridružili 
vsi člani današnje petčlanske zasedbe. Mi2 so v lanskem letu s koncertom ob 20. obletnici Od Črtice 
do Čiste jebe že 14 dni pred koncertom razprodali veliko dvorano Hale Tivoli, izšel pa je tudi 
dokumentarni film o skupini z naslovom Kdo = Mi2, režiserja Rudija Urana. 
Do danes je skupina izdala 7 samostojnih albumov, odigrala kakšnih 500 koncertov, posnela več 
videospotov in nanizala kup uspešnic. Poleg glasbenih stvaritev je v času obstoja skupine izšlo tudi 
več literarnih del.  
Fantje, od katerih štirje, in sicer Jernej Dirnbek, Egon Herman, Tone Kregar in Robi Novak, prihajajo iz 
Rogatca, Igor Orač pa iz Šmarja pri Jelšah, so se svojo neposredno iskrenostjo, humorjem, 
razgledanostjo in razumevanjem slovenskega človeka, vtisnili v srca mnogim generacijam. Občino 
Rogatec tako uspešno promovirajo že dobrih 20 let, za kar, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga, da se jim podeli plaketa Občine Rogatec. 

• PLAKETA Občine Rogatec podeli ge. Margareti Krivec, stan. Tlake 2, Rogatec 

Utemeljitev: 

Ga. Margareta Krivec je upokojena šivilja, ki je vsesplošno družbeno aktivna v občini Rogatec, še 
posebej v Krajevni skupnosti Donačka Gora. Je aktivna in vestna članica več društev na območju 
občine. V Prostovoljnem gasilskem društvu Donačka Gora, katerega članica je že 20 let, vsa leta 
opravlja delo blagajnika in skrbnice gasilskega doma, ki se ponaša z lepo, tako notranjo, kot zunanjo 
podobo. Prav tako je en mandat delovala v Svetu Krajevne skupnosti Donačka Gora. Poleg 
navedenega je obenem tudi vsestransko solidarna in v vsakem trenutku pripravljena pomagati. Je 
aktivna članica Rdečega križa, pomaga pa tudi v Župniji Rogatec. Vrsto let sodeluje pri organizaciji in 
izvedbi različnih prireditev v občini, na katerih pušča svoj pečat. Ena takšnih je zagotovo tradicionalni 
Likof na taberhi, kjer ga. Margareta sodeluje v raznih etnoloških prikazih. S svojim predanim delom ter 
z vključevanjem v življenje in delo lokalne skupnosti je pomembno doprinesla v dobrobit kraja, na kar 
so krajani še posebej ponosni. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se 
ge. Margareti Krivec podeli plaketa Občine Rogatec.  
 
V okviru te točke je g. Božak izpostavil, da bi bilo potrebno do naslednjega leta Odlok o podeljevanju 
priznanj Občine Rogatec dopolniti s kriteriji za dodelitev posameznih priznanj občine, poleg tega pa je 
potrebno v razpisu predlagatelje posebej opozoriti na to, da mora biti utemeljitev predloga 
podrobnejša.  
 

2. Razno 

 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
 
         
                                                                   Vili Bukšek, l.r. 
                                                                                                          predsednik komisije               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


