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1. DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, se v letu 2022 podeli 

Mladinskemu društvu Rogatec. 

2. PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2022 podeli g. Yau Simonu Koffiju, stan. Pot 

Celjskih grofov 1, Rogatec. 

3. PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2022 podeli podjetju GOL d.o.o.. 

 
 
          
        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
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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: 011-0006/2022-4 
Datum: 22.8.2022 
 

ZAPISNIK 
 
 
12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 22.8.2022, ob 17.30 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 za podelitev priznanj Občine Rogatec v 
letu 2022 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2022  

2. Razno 
 
 

1. Obravnava prispelih predlogov na javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 
2022 ter priprava predloga podelitve občinskih priznanj v letu 2022 

 
Na razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2022 je pravočasno prispelo 8 pisemskih ovojnic, 
v katerih je bilo 10 predlogov za priznanja občine.  
 
Za podelitev DENARNE NAGRADE Občine Rogatec sta bila upoštevana naslednja PREDLOGA: 

 
Zap.št. Predlagatelj predlaga, da denarno nagrado prejme

1 OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC MLADINSKO DRUŠTVO ROGATEC

2 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC MLADINSKO DRUŠTVO ROGATEC  
 
Za podelitev PRIZNANJA Občine Rogatec so bili upoštevani naslednji PREDLOGI: 
 
Zap.št. Predlagatelj predlaga, da priznanje prejme

1 NOGOMETNI KLUB MONS CLAUDIUS ROGATEC YAO SIMON KOFFI s.p.

2 KULTURNO DRUŠTVO ANTON STEFANCIOSA ROGATEC, MEPZ MLADINSKO DRUŠTVO ROGATEC

3 OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC YAO SIMON KOFFI s.p.

4 SKUPINA OBČANOV (56 PODPISNIKOV) YAO SIMON KOFFI

5 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC YAO SIMON KOFFI  
 
Za podelitev PLAKETE Občine Rogatec so bili upoštevani naslednji PREDLOGI: 
 
Zap.št. Predlagatelj predlaga, da plaketo prejme

1 OBČINSKI ODBOR NSI ROGATEC podjetje GOL d.o.o.

2

DRUŠTVO ROČNIH MOŽNARISTOV IN ŠPORTNEGA STRELJANJA 

ROGATEC - ROGAŠKA SLATINA podjetje GOL d.o.o.

3 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC podjetje GOL d.o.o.  
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Po podrobni proučitvi prejetih predlogov in podanih mnenjih vseh članov komisije glede predlaganih 
prejemnikov ter razpravi glede problematike upada predlogov, je komisija soglasno sprejela predlog za 
podelitev denarne nagrade, priznanja občine in plakete občine. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu 2022 podeli:   
 

 DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000,00 EUR, Mladinskemu društvu 

Rogatec 

Utemeljitev: 
 
Mladinsko društvo Rogatec je v zadnjih parih letih našo občino oživilo z različnimi dogodki, ki so 
povezovali ne samo mlade, pač pa vse generacije. Mladinsko društvo Rogatec je bilo sicer 
ustanovljeno že leta 2011, vendar je bilo zanj prelomno leto 2020. Zamenjalo se je vodstvo. Velika 
želja mladih po medsebojnem povezovanju je vanj znova vlila svežo energijo, novo vizijo in cilje. 
Prireditve, ki jih je organiziralo društvo in jih občani štejemo že za samoumevne so: Zagrizni v 
Rogatcu, Kino pod zvezdami in Lov na velikonočna jajčka. Že dve leti zapored so sodelovali tudi  pri 
obdaritvi starejših občanov, enkrat z izdelavo voščilnic, obakrat pa z dostavo daril na domove. Njihov 
potencial je v letošnjem letu prepoznala tudi Evropska komisija v okviru njihove prijave na program 
Evropske solidarnostne enote, s projektom Izmenjevalnica oblačil. Navedeni dogodki so ogromen izziv 
za društvo, s katerim se le to vsakič znova uspešno spopada. Cilj organizacije in izvedbe vseh teh 
prireditev in akcij so dobro obiskani dogodki in druženje, ki je bistvo vsega. 
Denarna nagrada bi bila tako za Mladinsko društvo Rogatec v prvi vrsti nagrada za dosedanje delo in 
obenem motivacija za prihodnost.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga, da se Mladinskemu društvu Rogatec 
podeli denarna nagrada Občine Rogatec.  
 

 PRIZNANJE Občine Rogatec g. Yau Simonu Koffiju, stan. Pot Celjskih grofov 1, Rogatec 

Utemeljitev:  

 
Koffi Yao Simon, rojen v Slonokoščeni obali, je pred skoraj 10 leti našel svojo življenjsko sopotnico v 
Rogatcu, kamor se je tudi preselil in si ustvaril družino. Kot izkušen športnik-nogometaš se je najprej 
priključil k Nogometnemu klubu Mons Claudius Rogatec, ki je takrat igral v 3. slovenski nogometni ligi. 
Kaj hitro je uvidel, da bi fantje potrebovali še dodatne treninge, tako fizično-kondicijske, kot tudi 
individualne, žal pa ni bilo v Rogatcu primerno izobraženega strokovnega kadra, ki bi lahko nudil 
tovrstno dodatno vadbo. To ga je vzbodbudilo, da se je začel strokovno izobraževati tako v Sloveniji, 
kot v tujini, in počasi pridobivati ustrezno strokovno izobrazbo na področju skupinskega in 
individualnega treniranja. Svoje usluge je najprej ponudil nogometašem, nato še ostalim športnikom v 
različnih panogah. Spoznal je, da bi lahko tudi rekreativcem in ostalim pomagal pri vadbah in zdravem 
načinu prehranjevanja, ob tem pa se je neprestano izobraževal, izpopolnjeval in osebnostno 
nadgrajeval. V vsem tem je videl odlično poslovno priložnost in tako postal prepoznaven podjetnik 
našega kraja. Postavil si je svojo malo telovadnico, kjer je najprej našim občanom omogočil skupinske 
in individualne vadbe. Pomagal je tako športnikom kot rekreativcem pri saniranju raznih poškodb ter 
ostalim pri izgubi odvečnih kilogramov in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga. Glas o njegovi 
kvalitetni storitvi se je razširil tudi preko meja naše občine in tako njegove vadbe obiskuje tedensko 
tudi preko 150 ljudi od blizu in daleč. V času zaprtja države je omogočil še online vadbo. 
 
S svojim delom, energijo, motivacijo in pozitivnim pogledom na svet je povezal že mnogo ljudi ter s 
podjetjem K.SIMONFIT tudi veliko prispeval k promociji Občine Rogatec, zato bi bila podelitev 
priznanja tako izkaz za njegove dosedanje dosežke, kot tudi dodatna vzpodbuda za njegovo delo v 
bodoče. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga, da se g. Yau Simonu Koffiju, stan. 
Pot Celjskih grofov 1, Rogatec, podeli priznanje Občine Rogatec.  
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 PLAKETA Občine Rogatec podjetju GOL d.o.o., Lerchingerjeva ulica 2, Rogatec 

Utemeljitev: 

 
Podjetje GOL d.o.o., s sedežem v Rogatcu, na naslovu  Lerchingerjeva ulica 2, vodi direktor g. Bruno 
Krklec, športnik po duši ter dolgoletni član Nadzornega odbora Občine Rogatec. 
GOL d.o.o., ki sta ga ustanovila skupaj z ženo Romano leta 2005, se ukvarja z nabavo športne 
opreme ter distribucijo le te različnim športnim klubom, društvom in športnim zvezam. V podjetju deluje 
približno 20 ljudi in je najbolj prepoznavno preko svojih štirih poslovnih enot, to je specializiranih 
športnih trgovin, ki nosijo skupen naziv »Golgeter shop« in sicer v Rogaški Slatini, Ljubljani, Mariboru 
ter Murski Soboti.  Že sam naziv trgovin nam da vedeti, da so se v podjetju še posebej specializirali za 
prodajo nogometne opreme. Kot takšni že vrsto let sodelujejo praktično s skoraj vsemi nogometnimi 
klubi v Sloveniji, medobčinskimi nogometnimi zvezami in naposled tudi s krovno nogometno 
organizacijo v državi, Nogometno zvezo Slovenije. Podjetje je vedno bolj prepoznavno tudi zunaj meja 
Slovenije, še posebej v sosednji Hrvaški. 
 
V Golgeter teamu so vsi zaposleni tudi veliki ljubitelji športa, zato vedo kaj je pomembno za dober 
trening, dobro moštvo in naposled dobre rezultate. Uporaba opreme vrhunskih blagovnih znamk, kot 
so Adidas, Puma, Errea, Joma, Nike, Kelme, Reusch, katerih Golgeter shop je prodajni teamsport 
zastopnik v Sloveniji,  lahko prav gotovo pripomorejo k boljšemu rezultatu.  

 
Ime Golgeter, in s tem podjetje GOL d.o.o., je že tako razširjeno, da predstavlja Občino Rogatec po 
vsej Sloveniji. 
 
G. Bruno Krklec pa se dobro zaveda tudi potreb domačih športnih društev, katerim večkrat donira 
športno opremo ali pomaga na kakšen drugi način. 
 
Glede na vse navedeno, menimo, da je podjetje GOL d.o.o. z dosedanjim uspešnim delovanjem 
prispevalo pomemben delež h gospodarskemu razvoju ter promociji Občine Rogatec. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se podjetju GOL d.o.o., s 
sedežem v Rogatcu, na naslovu Lerchingerjeva ulica 2, podeli plaketa Občine Rogatec.   
 
 

3. Razno 

 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
                                                                   Viktor Božak, l.r. 
                                                                                                          predsednik komisije               


