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PREDLOGA SKLEPOV:
t.

Obdinski svet Obdine Rogatec sprejme, v skladu s 6. dlenom Odloka o podeljevanju
priznanj Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t 72195 in 63/00), sklep, da se na podlagijavnega
razpisa za podelitev priznanj Obdine Rogatec v letu 2018, 5t. 094-000112018-4, z dne
6.7.2018, podelita 2 plaketi obdine.
il.
1. DENARNA NAGRADA Obdine Rogatec se v letu 2018 podeli Lovski druZini Rogatec..
2. PRIZNANJE Obdine Rogatec se v letu 2018 podeli KonjeniSkemu klubu Strmol.
3. PLAKETA Obdine Rogatec se

v letu 2018 podeli ......

Martin Mikolid, l.r.
Zupnru

Priloga:

-

zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja,
14.8.2018
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OBEINSKISVET
Komisija za mandatna vpra$anja,

volitve in imenovanja
Stevilka: 01 I -OOO7 12018
Datum: 14.8.2018

ZAPISNIK
11. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja Obdinskega sveta Obdine

Rogatec, ki je bila 14.8.2017 , ob 17.30 uri, v prostorih sejne sobe Obdine Rogatec.

Seje so se udeleZili: Vili Buk5ek - predsednik ter dlani Jelka Bilu5ic, Viktor BoZak, Fredi Ferdec in
Viljem Prevol5ek.
Sejo je sklical in vodil predsednik Vili Buk5ek.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:

1.

2,
3.

1.

Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Ob6ine Rogatec v
letu 2018 ter priprava predloga podelitve obdinskih priznanj v letu 2018
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega 6lana Obdinske volilne komisije Obdine
Rogatec
Razno

Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Ob6ine Rogatec
2018 ter priprava predloga podelitve obdinskih priznanj v letu 2018

Na razpis o podelitvi priznanj Obcine Rogatec

v

letu 2018

je

v letu

pravodasno prispelo 12 pisemskih

ovojnic, v katerih je bilo 21 predlogov za priznanja obdine.

Za podelitev DENARNE NAGRADE Ob6ine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI:

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

Krajevna skupnost Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu gasilskemu
druStvo Rogatec
Krajevna skupnost Donadka Gora predlaga, da se denarna nagrada podeli Prostovoljnemu
gasilskemu dru5tvu Donadka gora
Cebelarsko dru5tvo Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski druZini Rogatec
Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se denarna nagrada podeli MSi Rogatec
Obdinski odbor NSI Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli NK Mons Claudius
Dru5tvo Zena Obdine Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski druZini Rogatec
Dru5tvo upokojencev Rogatec predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski druZini Rogatec
Dru5tvo kmedkih Zena Sveti Rok predlaga, da se denarna nagrada podeli Lovski druZini Rogatec

Za podelitev PRIZNANJA Obdine Rogatec so bili podani nastednji PREDLOGT:

1.
2.
3.
4.
5.

Krajevna skupnost Donadka Gora predlaga, da se priznanje obdine podeli Dru5tvu vinogradnikov
in kletarjev >Gorca<< Rogatec
Cebelarsko dru5tvo Rogatec predlaga, da se priznanje obdine podeli Konjeni5kemu klubu Strmol
Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se priznanje obdine podeli Konjeni5kemu klubu Strmol
Obdinski odbor NSI Rogatec predlaga, da se priznanje obdine podeli Konjeni5kemu klubu Strmol
in MSi, obdinskemu odboru Mlade Slovenije Rogatec

Prostovoljno gasilsko dru5tvo Donadka gora predlaga,
vinogradnikov Rogatec

da se

priznanje podeli Dru5tvu

Za podelitev PLAKETE Ob6ine Rogatec so bili podani naslednji PREDLOGI:

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krajevna skupnost Rogatec predlaga, da se plaketa podeli Futsal klubu Dobovec
Krajevna skupnost Donadka Gora predlaga, da se plaketa podeli Zvonku Vra2i6,u, stan. Dobovec
pri Rogatcu 25b, Rogatec

eebelarsko dru5tvo Rogatec predlaga, da se plaketa podeli Zvonku VraZi6u, stan. Dobovec pri
Rogatcu 25b, Rogatec
Krajevna skupnost Dobovec predlaga, da se plaketa podeli Zvonku VraZi6u, stan. Dobovec pri
Rogatcu 25b, Rogatec
Obdinski odbor NSI Rogatec predlaga, da se plaketa podeli Zvonku VraZi6u, stan. Dobovec pri
Rogatcu 25b, Rogatec
Prostovoljno gasilsko dru5tvo Donadka gora predlaga, da se plaketa podeli Zvonku Vra2icu, stan.
Dobovec pri Rogatcu 25b, Rogatec
Barbara Korez predlaga, da se plaketa podeliJoZici Brezin5dak, stan. Ulica Mersijev 1, Rogatec

Po podrobni prouditvi prejetih predlogov je komisija soglasno sprejela predlog za podelitev denarne
nagrade, priznanja ob6ine ter dveh plaket obdine. Glede na podane predloge za podelitev plakete
Obdine Rogatec namred komisija meni, da si plaketo obdine zasluZita tako JoZica Brezin5iak, kot
tudi Zvonko Yra2i6,, zato predlaga Obdinskemu svetu Obdine Rogatec, da sprejme ustrezen sklep.
na podlaqi katereqa bi Obdina Rogatec v letu 20{8 namesto ene podelila dve plaketi obiine.
Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu 2018 podeli:

.

DENARNA NAGRADA Obdine Rogatec, v vi5ini600,00 EUR, Lovski druZini Rogatec

Utemeljitev:
Lovsko dru5tvo Rogatec

je lani praznovalo 70. letnico obstoja. Lovstvo ne predstavlja samo lova na
divjad, ampak lovci izvajajo tudi Stevilne druge pomembne naloge, ki predstavljajo veliko skrb za
ohranjanje narave. Osnovna naloga druZine je uravnavanje podrodja lovstva, ki zalema gojitev,
varstvo in ne nazadnje tudi odstrel divjadi. Skrb za naravno okolje dokazujejo Stevilne akcije di5denja
in varovanja okolja, v katerih sodelujejo in s tem prispevajo k urejenosti na5ega kraja. elani Lovske
druZine Rogatec so zelo dejavni tudi na podrodju urejanja lovske infrastrukture, ki na obeh zelo
pomembnih lokacijah, to sta Koserjeva koda in Lovska koda v Lipovcu, predstavlja tudi velik potencial

za turistidno ponudbo

v

Obdini Rogatec. Olani Lovske druZine Rogatec aktivno sodelujejo na

prireditvah ob prazniku Obdine Rogatec, kot tudi na drugih prireditvah. Organizirajo tudi skupne love s
6lani pobratene Lovske druZine Mozirje, z lovskimi druZinami z obmodja Obsotelja in Kozjanskega ter
z lovsko druZino sosednje hrva5ke obdine Hum na Sutli, s 6imer prispevajo k ugledu in promociji
Obdine Rogatec.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanje predlaga, da se Lovski druZini Rogatec podeli
denarna nagrada Obdine Rogatec.

.

PRIZNANJE Ob6ine Rogatec Konjeni5kemu klubu Strmol

Utemeljitev:
KonjeniSki klub Strmol

v neposredni bliZini muzeja na prostem deluje Ze vse od leta 2002. S svojo
dejavnostjo ogromno pomaga pri turistidni promociji Obdine Rogatec. Skozi vse leto organizirajo in
izvalajo strokovne teOaje jezdenja z zakljudnim izpitom, po potrebi dodajajo izobralevanja za
tekmovalno licenco, Sportne treninge in tako omogocajo mladim celovit stik s konjeni5kim Sportom.
Njihova ponudba zalema tudi jahanje oseb s posebnimi potrebami ob prisotnosti zdravnika, in sicer
beleZijo 2e 20 oseb, ki hodijo na tovrstne terapije. Del njihove aktivnostije tudi terenska jeZa, v okviru
katere so pripravili projekt za urejanje konjeni$kih poti, ki so jih registrirali, vrisali, oznadili in speljali
mimo najbolj udarnih turistidnih todk. Na ta nadin imajo urejenih 7 konjeni5kih poti razlidnih zahtevnosti
in dolZin. Ob Stevilnih priloZnostih in prireditvah popestrijo dogajanje v kraju s konji in jezdeci,
organizirajo tematske prireditve ali sodelujejo kot spremstvo na porokah, BoZidku idr. V okviru svoje
ponudbe imajo tudi praznovanja rojstnega dne za otroke, za svoje dlane pa organizirajo 5e Stevilne
dogodke v ludi druZenja in medgeneracijskega sodelovanja. Kot del turistidne ponudbe kraja izvajajo
ogled konju5nice s predstavitvijo in jeZo za turiste, kijih letno obi5ce tudi ved tisod. Zadnja leta v okviru
praznovanja Obdine Rogatec izvalajo tekmovanje v Sportnih disciplinah dresura in vodeno jahanje,
zaradi desar so se v letu 2017 iz rekreativnega kluba prekvalificirali v Sportnega. Skupaj z ZKTR

Rogatec izvajajo tudi jahalne tabore, in sicer so v zadnjem letu izvedli tri svoje ter gostovali dva
lokalna poletna tabora z otroci iz cele Slovenije. UdeleZujejo se razvojnih projektov in doprinaSajo k
aktivnostim v sodelovanju z Obdino Rogatec. Trenutno je aktiven Projekt >Razvoj "zelenega" turizma
na obmodju Obsotelja in Kozjanskega( oz. >kul-experience<, bolj odmevna pretekla projekta pa sta
bila mednarodni >Riding with Finns and Slovenians< z LAS Obsotelje in Kozjansko ter >Ureditev in
kategorizacija konjeni5kih poti v petih obdinah< v okviru EKRP in LAS Obsotelje in Kozjansko.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanje predlaga, da se Konjeni5kemu klubu Strmol
podeli priznanje Obdine Rogatec.

.

PLAKETA Ob6ine Rogatec Jo2ici Brezin5dak, stan. Ulica Mersijev 1, Rogatec

Utemeliitev:

Ga. JoZica Brezin5dak se je po kondanem Sqia.1ju. na Srednji vzgojiteljski Soli v Celju zaposlila v
uspe5nostjo, zanesljivostjo in
svojem poklicu, kjer je vztralala vse do upo,ko"lttvplVFt\eO14.
upolo"liiVppletl\e014. S svojo uspeSnostjo,
predanostjo svolemu
p6ptalg
Enote vrtca, dez das pa
najprej
vodja
naprfr.vlle .in
naprift.vhld
svojemu delu je z leti napr/.fu.vlla
fi6$tats
l/4.-1,t"--",:.in---':r-i-ir\,,-..r^-rr-r-:
';V1@ehi;leti6
pomodnica,ravnatelja
pomodnici,ravnbtella vrtca Rogatec. v;@hll;ti6
prizadevala, da so se oddelki
vrtca
\vodehlti.-bj je --.-,---,^.--'vedali, se zavzemala za gradnjo novegali'ffca v Rogatc ,U, v4..9 pa je bil pod njenim vodstvom vkljuden
tudi v projekt Reggio Emilia ter projekt Fhgvrtec. .-f.ejEoavtot-ica prirodnika za delo v vrtcu z naslovom
>>Z igro in zabavo spoznavamo okolje'qfi-naQvo:tt:tu.r,Vgd.Jeta sluZbovanja je bila uspe5na, svoje
izkuSnje in znanje, ki si jih je nabrala v pQdago5kqm' pgklied pa je kot mentorica rada predajala tudi
novim generacijam on ,lrp'"sri por.r'"riblil6;o;;;;Jtfuif Jtfi"ria na razlidnih podrodjih v krayu. Bila
je predsednica Dru5tva Zena Rogatec, v okvif0*kater'ega je pri5la do izraza njena ustvarjalnost. Prav
tako je bila nepogreSljiv dlen pri organizaciji Stevilnih kulturnih programov v kraju znotrl dru5tva ali
samostojno, v katere je vkljudevala otroke iz vrtca, ki so se pod njenim vodstvom predstavili na
Stevilnih prireditvah v kraju. Ne nazadnje je bila tudi idejni vodja lutkovno-gledali5ke skupine vrtca
Rogatec, ki se 5e danes uspe5no predstavlja v kraju in izven njega. Svojo umetni5ko Zilico je poleg
vsakodnevnega ustvarjanja z otroki v vrlcu, izra2ala tudi v Dru5tvu likovnikov v Rogatcu, kjer je
uspe5no likovno ustvarjala ter s svojimi deli sodelovala na razlidnih razstavah v kraju in izven njega.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga, da se ge. JoZici Brezin5dak podeli
plaketa Obdine Rogatec.

.

PLAKETA Ob6ine Rogatec Zvonku Vrai,i6u, stan. Dobovec pri Rogatcu 25b, Rogatec

Utemeljitev:

G. Zvonko Yra2i6je s svojim dolgoletnim delovanjem gradil in soustvarjal KS Dobovec. Bilje eden od
pobudnikov za ustanovitev Prostovoljnega gasilskega dru5tva Dobovec, v katerem sodeluje od
samega zadelka,zaradi svojega aktivnega dela in organizacijskih sposobnosti pa je od leta 1989 tudi
njegov predsednik. V okviru svojega predsedovanja je sodeloval pri izgradnji novega gasilskega doma
v Dobovcu ter pri nabavi novega gasilskega vozila in opreme. PGD Dobovec pa je pod njegovim
vodstvom v svoje vrste pritegnilo tudi mlade gasilce, na katere so 5e posebej ponosni in kijih je iz leta
v leto ved. G. Zvonko YraZicje sodeloval tudi na Stevilnih drugih podrodjih, med drugim je pomagal pri
urejanju okolice cerkve in pokopali5da pri Sv. Roku ter bil zelo aktiven pri izgradnji nove kapelice v
Dobovcu. Prav tako je s svojim sodelovanjem pripomogel k razvoju telekomunikacijske infrastrukture
in bil vseskozi prisoten pri izgradnji vodovoda Trlidno-Dobovec. Ved let je bil tudi obdinski svetnik. G.
Zvonko VraZid je zgleden ob6an, vedno pripravljen pomagati krajanom in sosedom.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga, da se g. Zvonku VraZicu podeli
plaketa Obdine Rogatec.

2.

Predlog sklepa

o

imenovanju nadomestnega 6lana Obdinske volilne komisije Obdine

G. Buk5ek je pojasnil, da je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja prejela odstopno
izjavo namestnice dlanice Obdinske volilne komisije Obdine Rogatec, ge. Maje Artid, imenovane na
predlog Obdinskega odbora SD Rogatec, na 6. redni seji Obdinskega sveta Obdine Rogatec, s
Sklepom o imenovanju Ob6inske volilne komisije Obdine Rogatec (Uradni list RS,5t.54115). Prejela
pa je nadalje tudi predlog Obdinskega odbora SD Rogatec za nadomestno dlanico Obdinske volilne
komisije Obdine Rogatec. Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja sprejela naslednji

SKLEP

Obdinskemu svetu Obdine Rogatec se predlaga, da sprejme sklep o prenehanju mandata
dosedanji namestnici dlanice, Maji Arti6, Dobovec 55,3252 Rogatec in o imenovanju Adriane
Krivec, Tlake 2, 3252 Rogatec, kot nadomestne namestnice 6lanice Obdinske volilne komisije
Obdine Rogatec v mandatnem obdobju 2015 -2019.

3.

Razno

Pod todko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zakljudena ob 18.1
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