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ZAPISNIK

't8. seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, kije bila dne 09. 08. 2018
ob 19.00 uriv sejni sobi Obdine Poddetrtek.

PRISOTNI: Vladimir Hrovatic, Ana Koprivc, Zlatko Juridan, Marjan Aralica, Darija Straus
Trunk
OSTALI PRISOTNI: Peter Misja, Zupan; Magda Jurjec, tajnik obdinske uprave

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatid je pozdravil prisotne, ugotovil, da je komisija
sklepdna in podalv razpravo predlog dnevnega reda.

Brez razprave in soglasno (5 A) je bil sprejet naslednji

DNEVNIRED:

1. Potrditev zapisnika 17. redne in 6. korespondendne seje Komisije za mandatna
vpraSanja, volitve in imenovanja

2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj obiine PodEetrtek za leto 2018
3. Predlog mnbnla k imenovanju direktorja JZ Knjiinica Smarie pri Jel5ah
4. Razno

elani komis'rje na zapisnik 17. redne seje komisrje za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb. elanica komisije ga. Darija Straus Trunk je opozorila na
predlog komisije, da se na vsaki seji obdinskega sveta podata dve porodili predstavnikov v
svetih javnih zavodov, kateri se pa ne upo5teva.

K 1. todki

Soglasno (5Z )je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 17. redne seje komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

elani komisije na zapisnik 6. korespondendne seje komisrle za mandatna vpra5anja, volitve
in imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (5 7A) je bil sprejet naslednji



t



SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. korespondendne seje komisue za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

K 2. todki

Uvodno obrazloiitev je podal predsednik komisije. Povedal je, da je na podlagi na obdinskem
svetu sprejetega sklepa o podelitvi priznanj obdine Poddetrtek v letu 2018, bil objavljen javni
razpis. Do roka, 31 . julija 2018 so prispeli predlogi predlagateljev, razvidni iz prilozenega
zbirnika, kateremu so priloZeni tudi predlogi z obrazloZitvami. Dejal je 5e, da je tokrat bilo
podanih ved predlogov, kot v lanskem letu in predlagal, da komisija obravnava prispele
predloge od najvi5jega navzdol.

Tako je predsednik komisije v nadaljevanju predlagal obravnavo spodaj navedenega
predloga, prispelega:

ZA PODELITEV NAZIVA dasrHr oBdAN
{. g. Zdravku Po6ival5ku, stan. Olimje 58, p. Poddetrtek
Predlagatelj: svetniki Obdine Poddetrtek: Zlatko Juridan, BlaZ Selekar, Darija Straus
Trunk, Ana Koprivc, Marko Jurak, AleS Drozg, Gojko Londarid, Sabina
Pavdnik, David PodivavSek, Vladimir Hrovatid, Sreako Gobec

Obrazloiitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagateljev.

Povedano je bilo, da je naziv dastni obdan najvisje obdinsko priznanje, ki se v skladu z
dolodili Odloka o podeljevanju priznanj Obaine Poddetrtek podeli lahko najved vsaka 4 leta.
Za dastnega ob6ana obdine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo
pomembne zasluge na kateremkoli podrodju dlovekove ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je
posebno zasluzna za pomembne doseZke pri razvoju, ugledu, uveljavitvi oziroma pri
promociji obdine.
Vedina dlanov komisije je dejala, da je predlagani primeren kandidat za to priznanje, kar je
razvidno iz predloga predlagateljev, njihove obrazlo2itve, utemeljitve doseZkov in uspehov,
zaradi katerih se Zdravka Podivalska predlaga za podelitev obdinskega priznanja, naziva
6astni obdan.

Po razpravi so 6lani komisije z vedino glasov (4 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da se naziv tastni obian podeli g. Zdravku
PodivalSku, stanujoiemu Olimje 58, p. Podietrtek, za njegov izjemen prispevek k
razvoju obdine in 5ir5e.

ZAPODELITE V PLAKETE BEINo E
1. g. Albinu LeskovSku, stan. Sela l, p. Podietrtek

Predlagatelj: Marko Jurak
Krajevna skupnost Virstanj
Kra.ievna skupnost Poddetrtek

2. Kmetijski zadrugi Smarje z. o. o., enoti HiSi vin Emino
Predlagatelj: Blai Selekar

Darija Straus Trunk

Obrazloiitev je razvidna iz priloienih predlogov predlagateljev.



dlani komisije so razpravljali o podanih predlogih in dejali, da se bo zelo tezko odloditi med
predlogoma.
Posebej so poudarili, da je plaketa ob6ine drugo najviSje priznanje obdine, ki se praviloma
podeljuje tistim, ki so dosegli izjemne uspehe in dosezke na svojih podro6jih delovanja v
daljSem dasovnem obdobju
lz predloga predlagateljev, njihovih obrazloZitev, utemeljitve dose2kov in uspehov, so se
dlani komisije po daljsi in poglobljeni razpravi poenotili, da se Kmetijsko zadrugo Smarje z.
o. o., enoto HiSo vin Emino, predlaga za podelitev obdinskega priznanja, plakete obdine.
Poudarili so, da so naredili veliko promocijo naiega okolja, ki je pomembno vplivala na
prepoznavnost Kozjanskega in Obsotelja kot uspeSne in sodobne vinske destinacije.

Po razpravi so 6lani komisije soglasno (5 ZA) sprejeli naslednji
sKLEP: obdinskemu svetu se predlaga, da se plaketa obEine podeli Kmetijski zadrugi
Smarje z. o. o, enoti HiSa vin Eirino, za njihov prisplvek k preioznavnosti
Kozjanskega in Obsoteua kot uspeSne in sodobne vinske deslinacije.

l. ge. Mariji Kriian, stan. JerEin 16, p. pristava pri Mestinju
Predlagatelj: KD Pristava pri Mestinju

TD Pristava pri Mestinju
PGD Pristava pri Mestinju
Svet KS Pristava pri Mestinju

Obrazloiitve so razvidne iz priloienih predlogov predlagateljev

elani komisije so razpravljali o podanem predlogu in dejali, da je v preteklosti ze dvakrat
bil podan predlog za go. Kri2an Marijo in ni bil upoStevan, t<er je bito podanih ve6 predlogov,
katerim se je dala prednost.

elani komisije so ocenili, da si predlagana za vedletno aktivno delovanje, zasluii ob6insko
priznanje.

dlani komisije so po razpravi soglasno (5 ZA) sprejeli naslednji
sKLEP: obEinskemu svetu se predlaga, da podeti priznanje obEine ge. Mariji Kriian,
stan. Jer6in 16, p. Pristava pri Mestinju, za aktivno in uspesno veilitno deiovanje v
drustvih in na drugih podrodjih.

DELITEV ZNANJA OBE

ZA POD ELITEV DENARNE NAGRADE
1. PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUSTVU IMENo

Predlagatelj; SD lmeno
Darija Straus Trunk
David Podivaviek

2. MEDZUPNIJSKI KARITAS OBSOTELJE OLIMJE
Predlagatelj: Ana Koprivc

Obrazloiitev je razvidna iz priloienega predloga predlagateUev

elani komisije so razpravljali o podanih predlogih in dejali, da se bo zelo teZko odloditi med
predlogoma, kajti obe sta humanitarni.
V nadaljevanju je bilo 5e povedano, da od gasilskih drustev se edino pGD lmeno ob visokih
obletnicah 5e ni bilo dobitnik denarne nagrade. Na drugi strani pa je Mediupnijska karitas



obsotelje, s sedezem v olimju, ki zdruzuje Stiri 2upnije in tako pokriva celotno obmo6je
obdine.

Clani komisije so po razpravi z vedino glasov (3 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli denarno nagrado Prostovoljnemu
gasilskemu dru$tvu lmeno, za 110 let delovanja in aktivnega sodelovanja na podroiju
poiarnega varstva,

Uvodno obrazloZltev je podal predsednik komisije in povedal, da je bila Obdina Pod6etrtek s
strani sveta JZ KnjiZnica Smarje pri JelSah dne 10. 07. 2018 pozvana, da poda mnenje k
imenovanju Marka Samca, stanujodega Pre5ernova ulica 3, Smarje pri Jel5ah, za direktorja
JZ Knjiinica Smarje pri Jel6ah., ki ga je izbral svet zavoda na seji dne 09. 07. 2018.
K todki je priloieno obseino gradivo, prijava s programom dela in priporodili ter ostalimi
dokazili glede izpolnjevanja pogojev.

elani komisue so po razpravi z vedino glasov (4 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obcinskemu svetu ObEine Podcetrtek se predlaga, da poda pozitivno mnenje
kandidatu g. Marku Samcu, stanujod Preiernova ulica 3, 3240 Smarje pri Jel5ah, za
direktorja JZ Kniiinica Smarje pri JelSah, za mandatno obdobje 5let.

K 3. to6ki

K 4. todki

Zapisala
Magda Ju

1. Predsednik komisije se je zahvalil dlanom za udeleZbo na sejah komisije v
trem mandatu.

2. Zupan je seznanil dlane komisije, da bo seja obdinskega sveta v 6etrtek, dne
23. 08. 2018 ob '17.00 uri v prostorih Lovskega doma v lmenski gorci.

Seja je bila zaklju6ena ob 19.45 uri
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