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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.si, http://obcina.rogatec.si/ 

 
OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
Številka: 011-0010/2021 
Datum: 23.8.2021 

ZAPISNIK 
 
 
9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 23.8.2021, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Rogatec. 
 
Seje so se udeležili: Viktor Božak - predsednik ter člani Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Izidor Kitak in 
Slavko Pavlovič.       
Ostali prisotni: Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve. 
Sejo je sklical in vodil predsednik Viktor Božak. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v 
letu 2021 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2021  

2. Seznanitev z volitvami članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko 
obdobje 2021-2027 

3. Razno 
 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 
2021 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2021 

 
Na razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2021 je pravočasno prispelo 23 pisemskih 
ovojnic, v katerih je bilo 40 predlogov za priznanja občine. 8 predlogov ni bilo ustreznih, ker bodisi niso 
vsebovali podrobnejše utemeljitve, bodisi niso bili ustrezno pripravljeni (nepodpisani, navedba 
drugega predlagatelja v besedilu, netočna opredelitev vrste priznanja), zato jih je komisija izločila. 
 
Za podelitev DENARNE NAGRADE Občine Rogatec so bili upoštevani naslednji PREDLOGI: 

 
Predlagatelj predlaga, da denarno nagrado prejme

KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA PGD ROGATEC

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV  GORCA ROGATEC PGD ROGATEC

OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC PGD ROGATEC

ČEBELARSKO DRUŠTVO ROGATEC PGD ROGATEC

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC PGD ROGATEC

PLANINSKO DRUŠTVO "SLOGA" ROGATEC PGD ROGATEC

NOGOMETNI KLUB MONS CLAUDIUS ROGATEC JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA

KONJENIŠKI KLUB STRMOL JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA

PGD DOBOVEC PRI ROGATCU PGD ROGATEC

KULTURNO DRUŠTVO ANTON STEFANCIOSA ROGATEC JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA

KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC PGD ROGATEC  
 
Za podelitev PRIZNANJA Občine Rogatec so bili upoštevani naslednji PREDLOGI: 
 
Predlagatelj predlaga, da priznanje prejme

NOGOMETNI KLUB MONS CLAUDIUS ROGATEC YAO SIMON KOFFI (K.SIMONFIT)

KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA DIJANA KOSTIĆ

OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA

ČEBELARSKO DRUŠTVO ROGATEC DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC DIJANA KOSTIĆ

KONJENIŠKI KLUB STRMOL YAO SIMON KOFFI (K.SIMONFIT)

KULTURNO DRUŠTVO ANTON STEFANCIOSA ROGATEC IRENA ROŠKAR

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC IRENA ROŠKAR

ANJA ŽERJAV IN SKUPINA OBČANOV (27) YAO SIMON KOFFI (K.SIMONFIT)

VIKTOR BOŽAK ALOJZ GRABROVEC 

KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC ALOJZ GRABROVEC  
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Za podelitev PLAKETE Občine Rogatec so bili upoštevani naslednji PREDLOGI: 
 
Predlagatelj predlaga, da plaketo prejme

KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA JELKO PUST

OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC GOL d.o.o.

ČEBELARSKO DRUŠTVO ROGATEC GOL d.o.o.

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC JELKO PUST

BERNARD PETANJEK MARTIN POHARC

PGD DOBOVEC PRI ROGATCU JELKO PUST

TENIS KLUB ROGATEC JUTRIŠA MARJAN IN DRUŽINSKO PODJETJE MARKA d.o.o. ROGATEC

VIKTOR BOŽAK JUTRIŠA MARJAN IN DRUŽINSKO PODJETJE MARKA d.o.o. ROGATEC

KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC JUTRIŠA MARJAN IN DRUŽINSKO PODJETJE MARKA d.o.o. ROGATEC  
 
Po podrobni proučitvi prejetih predlogov in podanih mnenjih vseh članov komisije glede predlaganih 
prejemnikov je komisija najprej glasovala o predlogu g. Ferčeca, s katerim bi Občinskemu svetu 
Občine Rogatec predlagali sprejem sklepa, na podlagi katerega bi se v letu 2021 namesto enega 
podelili dve priznanji občine (g. Alojzu Grabrovcu in g. Yau Simonu Koffiju). Predlog z 2 glasovoma za 
in 3 proti, ni bil sprejet. Komisija je prešla na glasovanje o predlogih in soglasno sprejela predlog za 
podelitev denarne nagrade, priznanja občine in plakete občine. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu 2021 podeli:   
 

 DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000,00 EUR, Jadralno padalskemu klubu 
Donačka gora 
 

Utemeljitev: 
Društvo deluje že vse od leta 1992, torej od samih povojev jadralnega padalstva in trenutno šteje 56 
članov, od katerih je tretjina aktivnih. Donačka gora s svojo specifično lego in obliko tvori zelo dobre 
pogoje za lokalno letenje, po večini letijo na vetrovih JV, J in JZ smeri, lepo je tudi na termiki in pod 
kumulusi, najlepše pa na večerni termiki, ki se tvori v poletnih dneh in pričara pravljično letenje s 
pogledi na sončni zahod. Po večini letijo tukaj lokalni piloti, k njim pa zahajajo ob lepih obetavnih 
dnevih tudi jadralni padalci sosednjih društev iz Slovenije, Hrvaške in tudi Avstrije. Člani društva prav 
radi obiščejo vzletišča kot npr. Pohorje, Boč, Mala gora, Malič, Lisca, Kopitnik, Ravna gora Hr., 
Ivanjščica Hr., Strahinščica Hr., Schöckl AT ipd. Za eno izmed najlepših vzletišč, tudi v svetovnem 
merilu, pa veljajo Kobala, Vogel, nato Lijak, Kovk, Gozd in obilica drugih. Slovenija je na tem področju 
v samem svetovnem vrhu. 
Lepote kraja približajo skozi fotografijo in kratke filme, le te pa objavijo na FB strani JPK Donačka 
gora, kjer jih lahko ljudje tudi kontaktirajo. Za polete v tandemu sodelujejo s piloti, ki imajo za to 
opravljeno posebno licenco, največji faktor pa tukaj odigra vreme in ugodni pogoji za polet, saj je 
varnost na prvem mestu. 
Društvo redno sodeluje z občino pri skupnih akcijah, prireditvah in projektih. Ljudje, ki zaidejo v te 
kraje z namenom prostega letenja, se vsekakor ustavijo tudi na ostalih turističnih točkah in si privoščijo 
del kulinarike, ki jo ponuja kraj oziroma občina. Z gosti in mimoidočimi vedno zelo radi pokramljajo o 
ponudbi v kraju, lepotah in skritih kotičkih ter jih poučijo o znamenitostih Donačke gore. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga, da se Jadralno padalskemu klubu 
Donačka gora podeli denarna nagrada Občine Rogatec.  
 
G. Božak je predlagal, da bi bilo prav, da bi se PGD Rogatec ob 150. letnici za njihovo delovanje še 
prav posebej zahvalili, s tem, da bi se jim naklonila posebna pozornost s strani občinske uprave, s 
čimer so se ostali člani komisije strinjali. G. Ferčec pa je predlagal, da se pozove župana k podaji 
predloga Ministrstvu za obrambo za podelitev državnega priznanja za 150 let delovanja. 

 PRIZNANJE Občine Rogatec g. Alojzu Grabrovcu, stan. Celjska cesta 53, Rogatec 

Utemeljitev:  

Gospod Alojz Grabrovec je svojo obrtniško pot skozi leta oplemenitil s svojo drugo ljubeznijo in 
talentom – s kiparstvom in rezbarstvom.  
Kritiki in javnost ocenjujejo, da gre za enega najboljših rezbarjev v Sloveniji. Posebnost njegovega 
ustvarjanja je v tem, da njegove umetnine iz lesa nastajajo z vrtenjem motornih žag različnih velikosti. 
Njegov izreden čut in sproten navdih sta tista, ki ga krasita kot umetnika.  
Sodeloval je na najrazličnejših kolonijah, kot so Forma viva Makole, kiparske delavnice Muta, kiparske 
kolonije v Murski Soboti in drugod. Tradicionalne kolonije na Rogli pa je tudi vodil. Prav tukaj je ustvaril 
nekaj izvrstnih del, kot so krava in teliček v naravni velikosti ter motorist, ki krasijo vhod v območje 
krajinskega parka Rogla.  
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Gospod Grabrovec se je večkrat izkazal kot donator ljudem s posebnimi potrebami, Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo.  
Navdušil je z izdelavo jaslic v naravni velikosti, ki jih je leta 2019 postavil ob domači hiši, v božičnem 
času 2020 pa so le te krasile srednjeveški trg Rogatca. Jaslice so si prišli ogledat od blizu in daleč.  
S svojim umetniškim delom g. Grabrovec promovira tudi Občino Rogatec in širi njeno prepoznavnost.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga, da se g. Alojzu Grabrovcu, stan. 
Celjska cesta 53, Rogatec, podeli priznanje Občine Rogatec.  

 PLAKETA Občine Rogatec g. Marjanu Jutriši - družinskemu podjetju Marka d.o.o. Rogatec 

Utemeljitev: 

Gospod Jutriša Marjan in njegova žena Marija sta v Rogatec prišla konec 80. let, kot že izkušena 
gostinca. Konec leta 1990 sta ustanovila podjetje Marka d.o.o. Rogatec in začela pisati družinsko 
zgodbo o uspehu. Podjetje sestavljata dve enoti in sicer Gostišče Jutriša in Grajska restavracija 
Strmol. Gostišče Jutriša vsa leta nudi strokovno in kakovostno postrežbo domačim in tujim gostom. 
Njihova odlična kuhinja je znana daleč naokoli. Kmalu so gostišče razširili in dozidali za prve nočitvene 
kapacitete v občini Rogatec. Nudijo 15 vrhunsko opremljenih sob. V Grajski restavraciji Strmol si 
gostje lahko privoščijo srednjeveške jedi izpod peke, kosilo v baročnem salonu, jedi iz črne kuhinje, v 
degustacijski vinoteki pa odlična vina. Tukaj se odvijajo poroke in druge slovesnosti na protokolarni 
ravni.   
G. Jutriša se je hitro aktivno vključil v občinsko in krajevno življenje. Njegovo podjetje je veliko doniralo 
športnim klubom in društvom. G. Jutriša vsa leta aktivno sodeluje tudi v Tenis klubu v Rogatcu. Zgradil 
je dva tenis igrišča, kjer tenis igrajo vse generacije. V Rogatcu so začeli igrati odlični igralci iz kraja in 
TK Rogatec je svoj čas igral tudi v drugi državni ligi. G. Jutriša je bil soustanovitelj in dolgoletni 
predsednik Društva ročnih možnaristov (kuburašev) Rogatec-Rogaška, ki je nedavno praznovalo 30 
letnico in je za svoje delo prejelo tudi občinsko priznanje. Bil je pobudnik in soustanovitelj 
Konjeniškega kluba Rogatec. Je ljubitelj in odličen poznavalec vin, sommelier in član Reda vitezov 
vina. Je tudi vinogradnik in prideluje odlična vina.   
Svoje znanje in izkušnje sta g. Marjan in ga. Marija skozi leta prenašala na svoje otroke. Tako vajeti 
počasi prevzemata hči Martina in sin Simon, ki je direktor podjetja. Sledijo turističnim potrebam kraja, 
trendom in izzivom, ki so v turizmu in gostinstvu v zadnjem času na preizkušnji.  
Vsekakor je g. Marjan Jutriša in družinsko podjetje Marka d.o.o. Rogatec dober primer dolgoletnega in 
vztrajnega kakovostnega dela, ki se  še nadgrajuje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se g. Marjanu Jutriši - 
družinskemu podjetju Marka d.o.o. Rogatec podeli plaketa Občine Rogatec.   
 

2. Seznanitev z volitvami članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 
2021-2027 

 
G. Božak je pojasnil, da gre v konkretnem primeru za utečeni postopek potrditve skupne liste 
kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije in predstavil kandidate za člane z območja Obsotelja in 
Kozjanskega. Ga. Kampoš Čuček je dodala, da, v skladu z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta 
Savinjske regije, občinski sveti občin volitve članov izvedejo po določilih poslovnika, ki urejajo tajno 
glasovanje. Tajno glasovanje v Občinskem svetu Občine Rogatec vodi 3-članska komisija, na čelu 
katere je predsedujoči na seji. 
 

3. Razno 

 
Pod točko razno je ga. Kampoš Čuček pojasnila, da je s strani predsednice Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec prejela obvestilo, da dodatno volišče v Rogatcu za prihodnje lokalne volitve, zaradi 
administrativnih ovir in nasprotovanja načelu združevanja volišč, ni ustrezna rešitev. Določila se bodo 
dodatna volilna mesta in dodatni člani volilnega odbora, da bo glasovanje teklo hitro in nemoteno in da 
bodo imeli možnost glasovati vsi. Člani komisije so se s slednjim strinjali. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
                                                                   Viktor Božak, l.r. 
                                                                                                          predsednik komisije               


