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PIlEDI,OG

Steviika:

Na podlagi 17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 4312018-UPB) ter na pocllagi

9. diena Odloka o podeljevanju priznanj Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 6412015). ie

Obdinski svet Obdine Poddetrtek na svoji 

- 

seji dne 

- 

sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanj ObCine Podletrtek za leto 2019

obdinski svet obdine Poddetrtek podeljuje priznanja obdine Poddetrtek za leto 2019, in sicer:

1. PLAKETOOBTINE
- Podjetju SYNCERUS d. o. o., Olimje 61' 3254 PodCetrtek, za dolgoletno

uspelno promocijo obEine in uspe5no podjetni5ko pot.

2. PRIZNANJEOBTINE
-G.MaksuJurakurstan.Selal,3254Poddetrtek,zadolgoletnouspeSnodelo

na humanitarnem in druZbenem podroEju.

3. DENARNONAGRADO
- l,laninskemu drustvu Atomske toplicc Poddetrtek, TrSlra ccsta .ll, 3254

PotlCetrtek, za dolgoletno uspelno delovanje dru5fva na obmoiju

Podietrtka.

Lrryan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja



PODEETRTEK
KOMIS]JA ZA MANDATNA VPRASANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Tr5ka cesta 59
3254 Poddetrtek
Tel.:++386 (0)3 818 27 80
Fax.:++386 (0)3 818 27 90
http :i/www. pod cetrtek. si
e-ma il :taj n istvo. obcina@podcetrtek.si

ZAPISNIK

3. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
13.08. 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi ObCine Pod[etrtek

PRISOTNI: Vladimir Hrovatid, Bo5tjan Hostnik, JoilicaUZmah, mag. Darija Straus Trur*
OPRAVIEENO ODSOTEN: SredKo Gobec
OSTALI PzuSO'I-NI: Katja Mlaker, vi5ja svetovalkaza splo5ne in pravne zadeve

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

Soglasno (4 ZA) in brez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED :
1. Predlogi zapisnikov 2. redne seje, 1. korespondenine seje in 2. korespondeninc seje

Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Obiine Podietrtek zaleto 2019
3. Predlog za imenovanje predstavnika ObIine Podietrtek kot Clana Sveta

Zdravstvenega doma Smarje pri JelSah
4. Razno

K 1. todki

ilani komisije na zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (4 ZA)je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volifve in
imenovanja.

Clani komisije na zapisnik 1. korespondendne seje Komisije zamandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (4 ZA)je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik l. korespondenCne seje Komisije za rnandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja.



elani kornisije na zapisnik 2. korespondendne seje Komisije zamandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (4 ZA)je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. korespondenlne seje Komisije za mandatna vpralanja,
volitve in imenovanja.

K 2. toiki

Uvodiro obrazloLitev je podal predsednik komisije. Povedal je, da je bil na podlagi sklepa

obdinskega sveta o podelitvi pnznanj Obdine Poddetrtek v letu 2019, objavljen javni razpis. Do
roka, 1. avgusta 2019, so prispeli predlogi predlagateljev, razvidni iz priloLenega zbirnika,
kateremu so priloZeni tudi predlo gizobrazlolifuarri. Komisijaje obravnavalaprispele predloge

od najvi5jega navzdol, in sicer:

ZA PODELITEV PLAKETE OBEINE
1. ge. Magdi Jurjec, stan. Tr5ka cesta 69,3254 PodCetrtek

Predlagatelj: KS Poddetrtek

2. podjetju SYNCERUS d. o. o., Olimje 61,3254 PodCetrtek
Predlagatelji: Ciani Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (AleS Drozg, Darija Straus

Trunk, Iolica UZmah, Marko Jurak, Nada Kodrin, Janez Ilek, David
Podivav5ek, Gojko Londarid, Vlado F{rovatid)
KS VirStanj
Lista za trajnostni ranoj Obdine Poddetrtek
Bo5tjan Misja, Turizem Poddetrtek, Bistrica ob Sotli inKozje, GIZ
KS Olimje

Obraz 1 o Zitve so razvi d ne iz prtloienih p redlo gov predlagatelj ev.

elani komisije so razpravljali o podanih predlogih. Povedano je bilo, daje plaketa obdine drugo
najvi5je priznanje obdine, ki se praviloma podeljuje tistim, ki so dosegli izjemne uspehe in
doseZke na svojih podrodjih delovanja v dalj5em dasovnem obdobju.
Iz predloga predlagateljev, njihovih obrazloZitev, utemeljiwe doseZkov in uspehov, so se dlani
komisije po razpravi poenotili, da se za podelitev plakete obdine predlaga podjetje Syncerus
d.o,o., in sicer za dolgoletno uspeSno promocijo obdine in uspeSno podjetni5ko pot. Poudarili
so, da.ie iokoladnica Olimje nedvomno ena izmed pomembnih vsebin ponudbe obmodja
Obdine Poddetrtek in velika promocija na5ega okolja. Mateja in Urban Videtid se tudi aktivno
vkliudujeta v Zivljenje in delovanje kraja Poddetrtek in sta ena izmed glavnih akterjev pri
organizaciji prireditve >Festival vina in dokolade Poddetrtek<, ki je ena izmed
naj pornembnej Sih prireditev na naSem obmodj u.

Po razpravi so dlani komisije soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da se plaketa obdine podeli podjetju SYNCERUS
d. o. o., Olimje 611 3254 Podietrtek, za dolgoletno uspe5no promocijo obCirre in uspe5no
podjetni5ko pot.

- ZA PODELITEV PRIZNANJA OBdINE
1. g. Maksu Juraku, stan. Sela 7r3254 Podietrtek

Predlagatelji: elani Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (AleS Drozg, Darija Straus
Trunk, JoZica UZmah, Marko Jurak, Nada Kodrin, Janez Ilek)



KS Vir5tanj
PGD Sela - Verade - Vir5tanj
Turistidno kulturno druStvo Vir5tanj
Sportni klub Vir5tanj

2. ge. Bojani Gobec, zclravnici JZZD Smarje pri JclSah
Predlagatelj: KS Poddetrtek

Obr azloiifre so razvid ne iz priloZenih predl o gov predlagate lj ev.

V razpravi so dlani komisije poudarili, da se je med predlogoma teZko ociloditi, vendar so se

dlani komisije v razpravi poenotili, da se za podelitev piznanja obdine predlaga g. Maksa
Juraka, in sicer za dolgoletno uspelno delo na humanitamem in druZbenem podrod.ju. V
razpravije bilo izpostavljeno, da je bil g. Jurak dolgoletni obdinski svetnik Obdine Poddetrtek
in vedkratni svetnik Krajevne skupnosti VirStanj terpreko 40 let operativni dlan Prostovoljnega
gasilskega druStva Sela-Verade-VirStanj, ki je s svojim dosedanjim delom pustil vidno sled pri
razvoju domadega kraja in obdine.

ilani komisije so po razpravi soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obtinskemu svetu se predlaga, da podeli priznanje obline g. Maksu Juraku,
stan. Sela 7, p. Podietrtek, za dolgoletno uspeino delo na humanitarnem in druZbenem
podroiju.

ZA PODELITEV. DENARNE NAGRADE
r. pLANINSKffiKE TopLICE poDCETRTEK, r'rlka

cesta 41, 3254 Podietrtek
Predlagatelj: Lista za trajnostni razvoj Obdine Poddetrtek (Darija Straus Trunk, Nada

Kodrin)
KS Poddetrtek

2. KULTURNO DRUSTVO PRISTAVA PRI MESTINJU
Predlagatelj: KS Pristava pri Mestinju

PGD Pristava pri Mestinju
Turistidno druStvo Pristava pri Mestinju
Planinsko dru5tvo Pristava pri Mestinju
Sportno dru5tvo Pristava pri Mestinju

ObrazloZitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagateljev

elani komisije so razpravljali o podanihpredlogih in se strinjali, da sta oba predloga utemeljena,

saj sta obe druStvi zelo aktivni na svojih podrodjih. Glede na to, da Planinsko druitvo Atomske

toplice Poddetrtek obeleZuje letos svojo 25. obletnico in da so se dlani dru5tva v letoSnjem letu

maksimalno angaZirali okoli postavitve';razglednega stolpa na Itudnici, v zvezi z obnovo

planinskih poti po Veliki in Mali Rudnici, postaviwi markacij in obeleZij ter sanaciji oziroma

ureditvi po neurju, so se dlani komisije odlodili, da se jih predlaga za podelitev dename nagrade.

itani tomisije sicer niso imeli pomisleka glede Kultumega druStva Pristava pri Mestinju,

vendar je sekcija VaSkih pevk tega druSwa Ze leta 1999 prejela denarno nagrado in v skladu z

ustaljeno prakso imajo pri podelitvi prednost tisti, ki le-te 5e niso prejeli.



Po razpravi so dlani komisije soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji

SKLEP: Obtinskemu svetu se predlaga, da podeli denarno nagrado Planinskemu dru5tvu
Atomske toplice Podietrtek, za dolgoletno uspe5no delovanje dru5tva na obmoiju
Poddetrtka.

K 3. toiki

V uvodu je predsednik komisije povedal, da smo s strani javnega zavoda Zdravstveni dom

Smarje pri .Iel5ah bili obve5deni, da dosedanjemu Svetu Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah

potede mandat dne 25. 11. 2019 in bili pozvani, da obdina kot ustanoviteljica imenuje
preclstavnika v svet za novo 4-letno mandatno obdobje. Dejal je 5e, da je bil v preteklih dveh

mandatih s strani Obdine Poddetrtek kot dlan sveta imenovan Sredko Gobec, stan. Cmere5ka

Gorca 2, Poddetrtek, in da je isti predstavnik v svet lahko imenovan najved dvakrat zaporedoma.

Predsednik je pojasnil, da so bili skladno s preteklo prakso obdinski svetniki in predsedniki

kajevnih skupnosti poz./ani, da podajo svoje predloge ter da sta na navedeni poziv prispela dva
predloga, obazaimenovanje JoZefe UZmah, stan. Pristavapri Mestinju 17, Pristavapri Mestinju
kot precistavnice Obdine Poddetrtek za dlanico Sveta ZD Srnarje pri Jel5ah. Glede na navedeno
je predsednik dlanico komisije, go. JoZefo ULmah, opozoril, da gre pri obravnavi predmetne

todke za nasprotje interesov v skladu z Zakon:om o integriteti in prepredevanju korupcije in jo
pozval, da se vsled tega izlodi izrazprave in glasovanja pri tej todki dnevnega reda.

V krajSi razpravi so se dlani komisije strinjali, da je ga. loiefa Uimah primema za imenovanje
v Svet ZD Smarje pri .Iel5ah kot predstavnica Obdine Poddetrtek.

Po raz.pravi so dlani kornisije z vedino opredeljenih glasov (3 ZA,0 PROTI) sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da v svet JZ Zdravstveni dom Smarje pri Jel5ah
kot predstavnico ustanoviteljice Obiine Podietrtek, imenuje go. JoZefo Uimah, stanujoCo
Pristava pri Mestinju 17, p. Pristava pri Mestinju, za mandatno obdobje2019 -2023.

K 4. todki

Pod to todko ni bilo razprave.

Seja jc bila zakljudena ob 17.35 uri.

Zaptsala
Katja Mlaker



KUIEVNA SKUPNOSI

PODEETRTEK

PRfJ["tL)
3 j 'il- ,li'i:t

Obdina Poddetrtek

Tr5ka cesta 59

3254 Poddetrtek

Pocidetrtek, dne 3 1.1 '2019

zadeva:Predlog za podelitev priznaj obdine Poddetrtek >>Plaketo obdine<

Na osnovi clopisa in obrazloZitev, ki ga je prejela Krajevna skupnost Poddetrtek' je bila sklicana

t*.tpoa.rdna seja, kjer je bilo sprejeto naslednje:

Kraj evna skupnost Poddetrtek predlaga:

>Plakcto obcine< za leto 201e MAGS;}Jyrtix:ft,iiil"i:dietrtek', za clorgoletno uspcsno

Lep pozdrav,

Predsednik Poddeutek

fl:#'*,f,3r'l:Xo, prurni.a iz gospodarswa pridruiilanoviekipi obdinske.uprave ob ustanovitv.i obdi.e

poddetrlka teta t994.Kot tajnik obdine, .erd;['in Jiun votilne komisije je ro!:!:-1i so krajevne skupnostt

na obmodju obdine P;;i;;elovale i.giti"'" i^ zakonito' Vsako ituuno neznanje' kije pri.lo iz

Krajevne skupnosti:" ,'"i" p"lasniti ter d; jili;rr? ot"ll:f{l 'Jsiwe' 
z njeno pom'odjo se je resilo

ogromno dilem, ki ,";;;i;t"tou-i"ri+u.]"un" skupnosti' Uino O"f*anSeie-baziralo na modi

;'ffi;;fue, Lar je vedno privedlo do najboljiih relitev

Krajevna skuPnost Podletrtek
Tr5ka cesta 56,

3254 PodEetrtek
Tel.: 03/818-27-83
www:ks-oodcetrtek.si
E- p oSta. 

-ks.Pod 
cet rtek@ P od



In

Clani Obdinskega sveta Obiine Poddetrtek
- AIeS Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b,3253 Pristava,
- Darija Straus Trunk, inreno 73,3254 Poddetrtel<
- Jozicn Uzmah, Pristava L7,3253 Pristava,
- Marko Jurak, Sela 3, 3254 Poddetrteh
- Nada Kodrin, Veraie 43,3254 Poddetrtel<
- Jancz Ilck, VeraCe 3,3254 Poddetrtek

David Podivav5ek, Imeno 7b, 3254 Podietrtel<
- Gojko Londarii, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava
- Vlado Hrovatii, Tr5ka c. 80,3254 Poddetrtek

Krajevna skupnost Vir5tanj, Virltanj ll, 3254 Poddctrtel<
Lista za trajnostni razvoj Obdine Poddetrtel<,
Boltjan Misja, Turizem Poddetrtek, Bistrica ob Sotli, l{ozje,GlZ,Skolle g. 1.,

Podietrtek
Krajevna skupnost Olimje, 3254 Podietrtel<.

Daturrr: 3L.7.2019

OBdINA PODTETR,TEK
Komisija za mandatna vpraSanja,
volitve in imcnovanja
TrSka cesta 59, Poddetrtek

ZADEYA: Predlog za podelitev priznanja ObCine Poddetrte lt

Zapriznanje Obiine Poddetrtek )PLAKETO OBCINE<<za leto 2019 predlagamo
podjetje SYNCERUS d.o.o.; Olimje 6L,3254 Poddetrtcl<;

za dolgoletno uspelno promocijo obiine in uspeing podjetnisl<o pot'

OBRAZLOZTTTV

Ena izmed pomembnih vsebin ponudbe obmodja obdine Poddetrtek je neclvomno iokolrdnica

Olimje, doioladnica podjetja Syn..rut d.o,o v lasti druZine Videtid. Cokoladnica Olirnje je

druZinsko podjetje, [i 1. oUnovilo tradicijo pradedov, ki so Zc pred prvo svelovno r"trjno

delovali nununu;r. Rudolf Videtid je leta 1990 na Kozjanskem v vasi olimje odkupil staro

ljudsko Solo in naredit dokoladno linijo. Podjetje je prevzel sin Urban Videtid, kjer sta skupaj

ii,"no Matejo nadaljevala s tradicijo proizvodnje dokolade, Cokoladnica Olimje se je z leti

Sirila in ima clanes iokoladne butike po Sloveniji, in sicer v Pirernu, Kranju, Mariboru, Celju



ljudsko Solo in naredil dokoladno linrjo, Podjetje je prevzel sin Urban Videtid, kjer sta skupaj
z i.eno Matejo nadaljcvala s tradicijo proizvodnje dokolade. eokoladnica Olirlje se je z leti
Sirila in irna danes dokoladne butike po Sloveniji, in sicer v Piranu, Kranju, Mariboru, Celju
in Novem mestu. Pohvali se lahko z blagovnimi znamkami 'sladkosti iz Olimja', blagovno
znarnko Giuseppe fartini in Syncerus.

Blagovrra znamka 'Sladkosti iz Olimja' je znana po kakovosti in okusnih dokoladnih izdelkih
irr da.ie kupcu zadostno garancijo, da bo v Cokoladnici Oiimje dobil izdelke, narejene rodno
in z Ijubeznijo.

iokolade in pralineje ustvarjajo v Olirnju, kjer imajo tudi trgovino. dokoladnica Olimje slovi
po ckolo5ki proizvodrrji, ki se izogiba rastlinskim ma5dobam, na prvo mesto pa postavlja
kakav in druge naravne sestavine. Umetelne praline, raznovrstnitrufli, domade griote, slastni
ganaSeji in krokanti, dokoladne tablice in figure, s dokolado oblito, karamelizirano in
kan,lirano sad.je.

Mate.ia in Urban Videtid se aktivno vkljudujeta v Zivljenje in delovanje kraja Poddetrtek ter
sta ena izmed glavnih akterjev pri organizaciji prireditve >Festivala vina in dokolade
Poddetrtek<<, ki.ie nedvomno eden izmed najpomembnejSih prireditev na na5em podrodju.
Skupaj z Obdino Poddetrtek so zasnovali protokolarno darilo Obdine Poddetrtek.

sta z svojim delom in sodelovanjem vkljudena v delovanje razlidnih dnrStev in vedno
pripravljena pomagat.

Prerllagatelji:

Zffin Turlzem Podietrreh
Bistrlca ob Sotli
in Kozje, Gl2
Skofta Gora l,
3254 Podaetrtek

rb
TURIZEM

POD(ETRTEKb



ttani Obiinsk"ega sveta Obiine poddetrtek
- Darija Straus Tnlnl<, Imeno 73r3ZS4 podietrtel<
- Marko Jurah, Sela 3,3254 podietrtek
- I.{ada Kodrin, Veraie 43,3254 Poddetrtek
- AIeI Drozg, Pristava p.M. 40b,3253 pristava p. M.
- Jol,efa Uimah, Pristava p,M. 17 r 3253 pristava p. M.
- Janez IIek, VeraIe 3,3254 Podletrtek

ter
I(rajevna skupnost Vir5tanj, VirStanj Ll, 3254 Poclietrtel<
Prostovoljno gasilsl<o dru5tvo Seia-Verate-VirStanj; Sela 17,3254 Potldetrtelr
Turistidno kulturno dru5tvo virltanj, vir5tanj 11, 3254 poddetrrek
Spo.tni ldub Vir5tanj, Virltanj 11, s-isa rooditrt.t,

Datum: 31.7.2019

ONCN.{A POD.ETRTEK
Komisija za mandatna vpralanja,
volitve in imenovanja
T'r5ka cesta 59, Poddetrtek

ZADEVA: Predlog za podelitev priznanja Obiine Poddetrtel<

Za ltriznatrje Obiine Poddetrtel( >PRIZNANJE OBdINE( za leto 2019 pretllagamu

MAKSA JURAKA, roj. 12.10.1959, stan. Sela 7, 3254 Podiet'rtel<;

za dolgoletno uspeSno delo na humanitarnem in drtrZbenern podroiju.

OBRAZLOZTTTV

Maks Jurak je s svojim dosedanjinr delorn pustil vidno sled pri razvoju v svojem dornadem

kraju, krajevni skupnosti in obdini.
Maks je preko 40 let operativni dlan Prostovoljnega gasilskega clrurdtva Sela-Veradc- Vir(tanl

Je gasilec znajved opravljenimi intervencijamiv tem druitvu.
Prav pomagati sodloveku v stiski je njegovo moto skozi celo Zir,'l.jenjsko zgodbo in i.iuclje ga

poznajo kot dloveka na katerega lahko v stiski vedno radunajo.

Kot gasilec jeZev rosnih letih spoznal, da lahko boije pomagai, de je dobra organiziranost in

opremljenost. tn tako je Maks povzemal kljudne naloge v gasilskem dru5tvu. Ze pred svo.jim

tridesetim letom je prevzel vodenje gasilskega dru5tva, kot predsednik, nato bil dolga leta

podpredsednik in nazadnje dva mandata poveljnik druitva. Bil je kljuden pli r.rabavah



gasilskih vozil od leta 1990 naprej in zlasti jeveliko prispevai k gradnji gasilskega'doma. Je

gasilcc, l<i skrbi tudi za podrobnosti, da vse tede kot je potrebno,

Prcdvsem je skrbel in 5e skrbi, da svoje znanje in izkuinje, ter predvsem zgled, da pomod

so)judenr ni samo biti gasilec, ampak dlovek, ki vedno opazi drugega v stiski in mu po

na.rboliSih modeh pomagati, prenaSa na mlajSe generacije.

Maks je do nedavnega zelo aktivno sodeloval v druZbeno politidnem Zivljenju obdine

Poddetrlek. 2e na prvih votitvah v samostojni obdini Poddetrtek leta 1994 je bil izvoljen v
obdinskr siuet in nato 5e trikrat. Kot obdinski svetnik je predsedoval odboru za kmetijstvo. Bil
je rucli vedl<ratni svetnik Krajevne skuprrosti Vir5tanj. Ob vseh teh druZbeno politidnih vlogah,

je negoval skrb za razvoj celotne obdine in vedno si je vzel das, da je pomagal pomodi

potrebnim posameznilcom in opravil ogromno ur prostovoljnega, humanitarnega dela.

Maks je dlovek velike Zivljeniske energije, ki modi nabira, tudi kot rekreativni Sportnik, in ni

se mu reZko kosati tudi z nekal desetletij mlajiimi soigralci v malem nogometu, Aktivno
zastopa tudi 5I( VirStanj v razlidnih ligah.

Vse te clejavnosti dokazuje.io, da je Mal<s dlovek vizile in velik humanitarec, kar razumejo

tuc{i njegovi najbliZji, saj ga podpirajo pri vseh njegovih prizadevanjih, pa ieprav so zato

prikrajSani za skupni das z niim.

Tore.i, za dolgoletno aktivno delo na humanitarnem podrodju skozi delovanje v gasilskih

vrstah. Ler za dolgoletno delo na druZbenem podrodju menimo predlagatelji, da si ie Maks

Jurak ved l<ot zasluZi biti prejemnik priznanja Obdine Poddetrtek'

Predlagate[ji:

Darija Straus Trunk

Marl<o.lurak

Nada l(odrin

AleS Drozg

Jo2eta UZrnah

Janez Il ek

za KS VirStanj: Nada Kodrin

zaPGD S. V. VirStanj: Dorninik Bovha

za TI(D Vir5tanj: Martina Omerzel

za 5K Vir5tanj: Franci Grobetsek
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XUITYNA SKUPNOST

PoDEETRTEK

Obdina Poddetrtek

TrSka cesta 59

3254 Poddetrtek

Poddetrtek, dne 3 1.7 '2019

Zadeva:PredlogzapodelitevpriznajobdinePoddetrtek>Plaketoobdine<

Na osnovi dopisa in obrazloZitev, ki ga je prejela. Krajevna skupnost Poddetrtek' je bila sklicma
-t"..tpoa.ndna 

seja, kjer je bilo sprejeto naslednje:

Kraj evna skupnost Poddetrtek predlaga:

>priznanje obcine< za leto 2019 BOJANA GOBEC, za dolgoletno uspeSno izvajanjc

druiinske medicine'

obEanov na5e Obdine

Lep pozdrav,

Predsednik I'oddetrtek

ETI

?r'tr1"""'":ll"uo"o"" je nazdravstveno postajopoddetrtek prisra kot mlada specialistka splosne

medicine. vse od takrat je s svojim pozrtvovatnim delom, trudom in energiio predstavljala in 5e

predstavlja steber ar;*k. ,n.di.in" v Poddetrtku. Poznamo jo kot dostopno' prijazno in vedno

pripravljeno pomagati. V zdravstvenem;iJ;, ki se vedno soooa s pomanjkanjem zdravnikov'

Bojana Gobec predstavlja stalnico in nedvomno ogromno prispeva kivigu kakovosti Zivljenja

Kraj evna skuPnost PodEetrtek

Tr5ka cesta 56'
3254 Podletrtek
Tel.: 03/818-27-83
www:ks-podcetrtek.si
E-poSta: ks.podcetrtek@podcetrtek'si



Obtina Podtetrtek
Komisija za mandatna vpraianja
volitve in imenovanja
Trika cesta 59

3254 Poddet rte k

DENARNA NAGRADA OB.INE POD'ETRTEK

Predlagamo:PLANTNSKO DRUSTVO AToMsKE TopLtcE poDaETRTEK,Trika c. 41,
3254 Pod Eetrtek

Utemeljitev:

Planinsko druitvo Atomske Toplice Podaetrtekje naslednik Kozjanske podruinice Slovenskega planinskega druitva
ustanovljenega dne 27.02.1893. Planinsko druitvo Atomske toplice Poddetrtek ie bilo ustanovljeno 17. maja leta
1994 in je bilo vpisano v register druitev.

Po pregledu spletne strani Planinske zveze slovenije je razvidno, da je planinsko drustvo podtetrtek aktivno, da je
organizirano in imajo markacijskl odsek, vodni5ki odsek, iportnoptezalni odsek, mladinski odsek in odsek za lportna
tekmovanja. v n.iihovih vrstah je tudi planinska sekcija Bistrica ob Sotli.

Pla ninsko d rui'.vo skrbi za odse ke pla ninskih poti, kjer je druitvo skrbnik, skrbijo na mrei za 59 odsekov v skupni
doliini skoral 94 km. 5e posebej paje bilo druitvo aktivno vkljuaen v vsa pripravljalna, izvedbena dela ob postavitvi
razglednega stolpa. ob tem ne smemo spregledati da so opravili ogromno brezpladnih delovnih ur za obseino
obnovo planinskih poti po Veliki in Mali Rudnici zaradi gradnje razglednega stolpa, pomagali pri sanaciji, ureditvi po
neurju.

V druitvu je vkljudenih 57 predSolskih in osnovno5olskih otrok in 9 mladih
udeleiijo planinskega tabora na podpeci nad erno.

Vsako leto omogodijo otrokom, da se

Zelijo si 5e veliko sodelovanja predvsem z 05 Poddetrtka kot del ob5olske dejavnosti in jim pribliiali lepote naSega^ okolja, ter b tako z znanjem, ki ga imajo alani druitva prispevali k 5e boljii prepoznavnosti njihovega podrotja
delova nja.

V odseku iportneSa plezanja so v 5portni dvorani rekreirali 60 krat in s tem opravili 739 prostovoljnih brezplatnih ur.
Njihova primarna dejavnost .le pohodniitvo in samo v letu 2018 so opravili 17 pohodniikih aktivnosti, katerih se je
udeleiilo 477 po hod nikov.

Delovanje Pianinskega drustva Podietrtek je pomembno za razvoj planinstva, za izvajanje prostovoljnega dela in
deluje kot del civilne druibe, v javnem interesu.

lrneno,29.7.20L9

Predlagateli:
Lista za trajnostni razvoj Obiine Podietrtek

lmeno 76
3254 podaetrtek

,"",&(i(,rl^r/-
, !ada Kodrin

beo-'
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I(R.AIEVNA SKUPNOST

PoDCETRTEK

Obdina Poddetrtek

Tr5ka cesta 59

3254 Poddetrtek

Poddetrtek, dne 31.1 .2019

zadeva:Predlog za podelitev priznaj obdine Poddetrtek >Plaketo obdine<

Na osnovi dopisa in obrazloZitev, ki ga je prejela Krajevna skupnost Poddetrtek' je bila sklicana

t *.rpoa.ndna seja, kjer je bilo sprejeto naslednje:

Kraj evna skupnost Poddetrtek predlaga:

Lep pozdrav,

9,?ffi"t?r?;t},omske Toplice poddetrtek je nasrednik.Kozjanske podruznice Slovenskega planinskega

drustva ustanovljenega dne 2i:oz.rgqg. pruniiJko d*swo etomsle topiice podderrtek je b,o ustanovlje^o

17. maja teta 1994 in je bilo upisTo , ,.girt 
' 
J*s;;;' P" pregledti;;iti"t strani Planin ske zveze Slovenije

je razvidno, da j" orgJnirir*o in imajo.#;;;;"Jr."1, ""g1S*;t"k, 
Sportnoplezalni odsek' mladinski

odsek in odsek za sporrna tekmovanja, v "ji;;ih 
vrstah j! tudi praninska selcija liirni"u ob Sotli' Pri

pregledu odsekih pl;;;iih;;,i, f..;.r1" a.'St* .f.rUnif. ,o Stevife presenetljive' Skrbijo za 59 odsekov v

skupni doliini skoraj 94 km. ob tem ne ,r;;;';;"gledatiq" * "pi*i-liogromnotrezpladnih 
delovnih ur

za obsezno obnovo pla,inskih poti po velik-ii" rri"iin a"i.i3"1iai crad.je-razglednega stolpa' V druitvu '1e

vkljudenih sz predSoiilil il;il;o.olskih "i,oti' 
g mladih' v;"ft leto omogodijo otrokom' da se

udeteZijo pluninstcega-iri"r" r, Podpeci "J E;;' v pi*' i'"''i"la" ui nudili njihov'o znanie in veselje

udencem os poddetrtka kot del obsorske 9j#1,.i1 ,iji* pr*ri#,ri#r!;, * ii'h nudi poddetrtek' V odseku

sportnega plezanja so v sportni.dvoranir.#riruti 60 trat ins tem opruriri 739 prostovolinih brezplaerrih ur'

Najvedji strosek ptezanjaje prijavnina T oJJ;, n ,*" 180,00€:I;;;;;lts:' Njihovi rezultati so solrdni

na predpostavti, au je p[Llnu'rt.nu " 
P"i;;;;il "noto'nu' 

Nj ii.o[ p'i*u''iu dtjuunost je po'odniSwo in

samo v letu 20rg ," "Jr*ili 
r pohodniski';-;hiilsti, katerih-ile'.i. ri.i.zir" 47? pohodnikov' vse njihove

doseZke zaanilonu '-*ii 
spletni strani http://pd-at'si'

Kraj evna sku Pnost Pod{etrtek
Tr5ka cesta 56'
3254 Podletrtek
Tel.: 03/818-27-83
wwrv: ks-Podcetrtek. si

E-po5ta: ks.podcetrtek@podcetrtek'si

>>Denarna nagrada<< za leto 2019 PLANINSKO DRUSTVO ATOMSKE TOPLICE

PODCETRTEK, TrSXa cesta L, rzsa poaretrtek, za dolgoletno uspeSno delovanje drustva na

obmolju Poddetrtka'

Predsednik Poddetrlek

I
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KRAJEVNA SKUPNOST

PRISTAVA PRI MESTINJU

Pristava 29

3253 Pristava pri Mestinju

Datum: 26.07.2019

oB.INA PoD.ETRTEK

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja

TrSka cesta 59

3254 PodEetrtek

ZADEVA: Predlog za denarno nagrado Obiine PodEetrtek

V Krajevni skupnosti PRISTAVA se je leta 1999 ustanovilo KUITURNO DRUSWO PRISTAVA

PRt MESTINJU, katero vodi predsednica Dragica Gobec, prav takfat se je tudi ustanovila

sekcija VA5KIH PEVK in vsi skupaj obeleiujejo 20 - obletnico delotanja.

elanice in dlani KD vsako leto vloZijo mnogo trude, da izpeljejo vse prireditve, katere imajo v

planu. Skrbijo, da se na odru vsako leto zvrstijo novi glasbeniki in pevci. Pripravili so ie 11.

sredanj ljudskih pevcev in godcev, od leta 201.3 imajo tradicionalno prireditev >PRIJAT'LI

ZAPOJMO - NAl PESEM DONI V PRISTAVI in 16 sredanj mladih harmonikarjev.

Leta 2012 so VASKE PEVKE posnele drugi CD in imele promocijo v vetnamenski dvorani v

Pristavi. S televizijo VESEUAK so skupaj z iupanom Petrom Misja posnele videospot Sv. Eme

z okolico. Sedaj snemajo tretji CD.

Kulturno druitvo dobro sodqluje z POS Pristava, Se posebej z profesorjem SaSom Oberski, ki

goji ljudsko pesem z otroikim pevskim zborom, ter sodelujejo na prireditvi PRIJAT'Ll

ZAPOJMO.

Skupina VASKIH PEVK nastopa po vsej Sloveniji, zastopale so DU Pristava v Avstriji,
udeleiujejo se obmoinih sreianj ljudskih pevcev in godcev, bile so na TV Ljubljana in TV

Celje, nastopajo na raznih obdnih zborih dru5tev, prireditvah ob materinskem dnevu in

razn ih drugih prireditvah.

elani in ilanice sodelujejo vsako leto na KMECKI PARADI, na romarskem pohodu od cerkve

do cerkve, pri iivih jaslicah TD, skupaj z KS in PGD Pristava pripravijo vsako leto prireditev

ob materinskem dnevu v vednamenski dvoraniv Pristavi, skratka ni prireditve v Pristavi, da

ne bi sodelovali ilani in dlanice KD Pristava.

Predsednica Dragica Gobec skrbi, da so redne tedenske vaje vaikih pevk, da imajo primerna

obladila, ter razni material ki je potreben v druitvu, skrbi da bodo kmalu odprli svoj prostor v

gasilskem domu.



Zato je svet Krajevne skupnosti Pristava priMestinju sprejelsklep na redniseji, da se podeli
denarna nagrada Obiine Poddetrtek KULTURNEMU DRUSTVU pRISTAVA pRt MESTINJU.

Prav tako podpirajo vsa druitva v KS Pristava pri Mestinju, da se podeli denarna nagrada
KULTURNEMU DRUSTVU PRISTAVA PRI MESTINJU.

Predsednik sveta KS

PRI MESTINJU

Gobec



SVET KRAJEVNA SKUPNOST

PRISTAVA PRI MESTINJU

PROSTOVOUNO GASILSKO D

PRISTAVA PRI M

TURISTIENO DRUSTVO

PRISTAVA PRI MESTINJU

PLANINSKO DRUSTVO

PRISTAVA PRI MESTINJU

5ponrrvo onuSrvo
PRISTAVA PRI MESTINJU
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