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- zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, z dne 24.

08. 2020
- predlogi za podelitev priznanj (3x)



PREDLOG

Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17. Clena Statuta Obdine Poddetrtek (Jradni list RS, 5t. 4312018-[JPB) ter na podlagi
9. dlena Odloka o podeljevanju priznanj Obtine Poddetrtek (Uradni list RS, St. 6412015), je
Obiinski svel Obdine Poddetrtek na svoji seji dne sprejel naslednj i

SKLEP
o podelitvi priznanj Obiine Podietrtek za leto 2020

I. PLAKETO OBEINE
- DruZinskemu podjetju >>Jelenov greben<<, Borut JeZovnik, s. p., Olimje 90,3254

Podietrtek, za dolgoletno uspe5no promocijo obiine in uspe5no podjetnilko pot.

2. PRIZNANJEOB.INE
- Ge. Ani Koprivc, stan. r

dolgoletno uspelno delo na humanltarnem in druibenem podrodju.
,ZA

3. DENARNONAGRADO
- Planinskemu dru5tvu Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 29, 3253

Pristava pri Mestinju, za dolgoletno uspelno delovanje drultva na obmoiju
Podietrtka.

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

Obdinski svet Obdine Poddetrtek podeljuje primanja Obdine Poddetrlek za leto 2020, in sicer:
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Sterilka' O I l -OOO3 /2020 -5
Datum:24. 08.2020

ZAPISNIK

4" redne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
24.0E.2020, ob 18,00 uri, v sejni sobi ObIine Podietrtek

PRISOTNI: Vladimir Flrovatid, JoZica U2mah mag. Darija Straus Trunk
OPRAVICIL : Bostj an Hostnik
ODSOTEN: Sredko Gobec
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, viSja svelovalka za sploSne in pravne zadeve

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

Soglasno (3 ZA) tn brez razprave je bil sprejet naslednji
DNEYI\II RED:
l Fredlogi zapisnikov 3. redne seje ter 3", 4" in 5" dopisne seje Komisije za mandstna

vprrieuja, volitve in imenovanja
2. Obrevnava predlogov za podelitev priznsnj ObEine PodEetrtek za leto 2020
3" Predlog za iinenovrnje Elana uprave Fundacije Kulturno umcttrostncgr spomenika

samostanskega kompleksa Olimje
4" Razno

K 1. toiki

e hni komisije na zapisnik 3. redne seje Komisde za mandatna vpra5anja volitve in
imanovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (3 ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje Komisije zr msndattra vpraSanja' volitve in
imcnovenja.

ilani komisile na zapimik 3. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja volitve in
imenovanj4 niso imeli pdpomb.

Soglasno (3 ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Komisije ze mrndatna vpreianja, volitve in
imenovanja.

e hni komisije na zapisnik 4. dopisne seje Komisije za mandatna vprasanja volitve in

imenovanja niso imeli pripomb.

Soglasno (3 ZA) je bil sprejet naslednji

sxr,nr: Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in

imenovanja.



elani komisije na zapisnik 5. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja, voliwe in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (3 ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

Uvodno obrazloZitev je podal predsednik komisije. Povedal je, da je bil na podlagi sklepa
obdinskega sveta o podelitvi priznanj Obdine Poddetrtek v letu 2020, objavljenjavni razpis. Do
rok4 3. avgusta 2020, so prispeli predlogi predlagateljev, razvidni iz piloZenega zbimika,
kateremu so priloZeni tudi predlogi z obrazloZitvami. Komisijaje obravnavala prispele predloge
od najvi5jega navzdol, in sicer:

DELITEV PLAKETE OB.INE

1. druiinskemu podjetju >xlelenov greben(, Borut Jeiovnik s.p., Olimje 90,
3254 Podletrtek

Predlagatelji: elani Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (Darija Straus Trunk, Nada
Kodrin,), Lista za trajnostni razvoj Obdine Poddetrtek, KS Vi*tanj, KS
Podietrtek, KS Otimje

ObrazloZitev je ramidna iz priloZenega predloga predlagateljev.

e lani komisije so razpravljali o podanem predlogu. Povedano je bilo, da je plaketa obdine drugo
najvi5je priznanje obdine. ki se praviloma podeljuje tistim, ki so dosegli izjemne uspehe in
doseZke na svojih podrodjih delovanja v daljSem dasovnem obdobju. Predsednik komisije je
poudaril, da gre pri podanem predlogu za druiinsko tradicijo, ki jo je zadel Ze g. Vinko
JeZovnik. elani komisije so se strinjali, da se za podelitev plakete obdine predlaga druZinsko
podjetje >Jelenov greben<, Borut JeZovnik s.p., in sicer za dolgoletno uspe5no promocijo obdine

in uspe5no podjetni5ko pot.

Ga. Darija Straus Trunk je izpostavila problem pri pridobivanju soglasja h kandidaturi, pri

demer je bilo pojasnjeno, daje le to nujno potrebno z vidika varovanja osebnih podatkov in da

soglasje pomeni privolitev, da lahko obdina obdeluje osebne podatke kandidatov in za njihovo
objavo.

Po razpravi so tlani komisije soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji

SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da se plaketa obiine podeli druiinskemu
podjetju >>Jelenov greben<<, Borut Jeiovnik s.p., za dolgoletno uspesno promocijo obiine
in uspelno podjetni3ko pot'

ZA PODELITEV PRIZNANJA OB.INE

l. ge. Ani Koprivc,
Predlagatelj: Izwsilni odbor SDS Poddetrek

Obrazlofitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagatelja'

V razpravi je bilo izpostavtjeno, da je bila ga. Koprivc dolgoletna obdinska svetnica obdine
poddetrtek ie, pr.drie. njeno dosedanje delo in aktivnost na humanitarnem podrodju pri

K 2. totki



organizaciji raritas. ilani komisije so se poenotili, da seji podeli priznanje za dolgoletno delo
na humanitamem in druZbenem podrodj u.

ilani komisije so pc razpravi soglasno (3 ZA) sprejeti naslednji
SKLEPI Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli prizranje obdine ge. Ani Koprivc, stan.
I 1 , za dolgoletno uspeino delo na
humanitarnem in druibenem podrocJu.

ZA POD N,I, TTF"V DENARNE NAG RA T'[

l. Planinsko druStvo Pristava pri Mestinju
Predlagalelja: Lista za trajnostni razvoj Obiine Poddemek (Darija Straus Truniq Nada

Kodrin), KS Poddetrtek

Obrazlodtev je razvidna iz priloZenih predlogov predlagateljev.

elani komisije so razpravtjali o podanem predlogu in se strinjali, da se za denamo nagrado
predlaga Planinsko druStvo Pristava pri Mestinju.

Po razpravi so dlani komisije soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu sc predlaga, da podeli deuarno nagrado Flaninskemu druitvu
Pristava pri Mestinju, za dolgoletno uspe5no delovanje dru5tva na obmo{ju obiine
Fodie(rtek

V uvodu je predsednik komisije povedal, da smo bili s stmni Ustanove kulrumo umetnostnega
spomenika samostanskega kompleksa Olimje pozvani k imenovanju dlana uprave Fundacije
kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje, saj je dosedanjim dlanom
uprave potekel 4-letni mandat 05 . 05. 2020. Skladno s statutom fundacijo upravlja uprava, ki jo
sestavljajo trije dlani, ki jih na podlagi predhodnega pisnega soglasja imenujejo ustanovitelji.
Mandat dlanov uprave traja 4leta. Clani so lahko po poteku mandata ponorno imenovani.
Doslej je bil kot predstavnik ustanovitelj4 Obdine Poddetrtek, za dlana uprave imenovan Peter
Misja, ki je podal tudi predhodno pisno soglasje za naslednji mandat.

Po razpravi so dlani komisije soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: ObEinskemu svetu Obdine Podietrtek se predlaga, da za Elana uprave fundacije
Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samoslanskcga kompleksa Olimje imenuje
g. Petra Misjo, .a^ 4-letno mandatno obdobje.

Pod to toiko ni bilo razprave.

Sejaje bila zakljudena ob 18.35 uri.

Zapisala
Katja Mlaker

komi
ir Hrovatid

K 3. rDiki

K {. toiki
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Datunr: -11.8.2020

OB(INA POOIETRTEK
Komisija za nrandatna vp ralanj a,
volir'"e in imenovanja
Trika cesta 59, Poddctrtek

Z.{Dt-\'.\: Predlog za podelito priznanja Obdine Podaerrtck

Za priznanjc OhIinc I'otltetrtck >I'I.AKETO Otst'lt..8" za leto 2020 predlagamo
pod.iet.je JELE\O\'(;REIIEN - Borut.leiovnik s.p..l ()limje 90.3251 l,odtctrtek:

za dolgoletno uspcino promocijo kraja. obtine in uspeino druiinsko podjctni!ko pot.

OBRAZLOZITEV

Ena jzmed najpomembnejSih destinacij celotnega obmodja. naSega okolja. naSe obtine
Poddetnek je nedvomno dru2insko podjetje ,,JELENOV CREBEN > Borut Je2ovnik s.p..

Ko so na kmetiji prodali govedo in pripeljali ?5 jelenov damjakov iz Brionov, iz [Irva5ke so

se kasneje lotili gojenja Sampinjonov, konzen'iranja. predelave in uvoza komposta za gobe ter

v sklopu inZeniringa predstavni5tva treh tujih podjetii.

Costom je v zadetku razvoja kmeti-ie gostoljubna mama Anica pripravljala Sampinjone na

razne natine in dobil se je tudi jelenji gol^i. tz starega hleva so preuredili danaSnie Gostiiie

Clani ()bdinsk_ega sleta Obiine Podletrtek
- I)a rija Straus Trunk.
- Nada Kodrin. 1

- Lista za trajnostni razvoj Obiinc Podictrtek, Imeno 76, -1251 Poddctrtek,
- Krajon:r rkrrpnost Viritanj, Viritanj ll, 125{ poddetrtek,
- Krajevna skupnost Podtetrtek,
- Krajevna skupnost Olimje

Gre za dru2insko podjetje s tradicijo- ki se prenaSa iz roda v rod. Najprej je bila tukaj kmerrja
z govedorejo in vinogradniStvom. Potem pa je domaiijo prevzel Se komaj l8 letni Borut
Jeicrvnik. Poln energije in novih idej, s disto vizijo. seveda s polno podporo druZine. se je
zaaela zanimi\,a turislidna zgodba. Ker pa za vsakim mo5kim stoj i uspeSna Zenska. tudi pri
Je2ovniku ni nid drugade. Vseskozi 3 vogale hiSe drZi Zena Asunta, ki je povila 3 hiere.
Rebeko. Karolino in najmlajSo Laro. Skupaj s starim oaetom lvanom in mamo Anico so vsi

vpeti v vsakdanja opravila in edini cilj je zadovoljiti 5e tako zahtevnega gosta.



Jc-lenov greben. Domata kuhinja je hila 7e od nckda.i prepozna\na po divj.rdinskih in gobjih
spccialilctah. vsc skcrzi pa sc kulinariina pontrdba dopolnjujc z vcdno novirni, predvscnr
domadimi k"uharskimi mojstrovinami. Svojo dejavnost so dopolniti s sobami in apartnmj i.
Penzion "Rebeka in Karolina". poimen.vanem po pn'ih dveh htcrah. Ir,led penzionoma so
dodali ic prclcp wellness Lara- kjc'r sta na voljo dva jacuzija, dve savni. udobni le2alniki irr
dih jemajod razgled. >Pri nas so julra drugatna< je ie nekaj iasa slogan domaiije Jelenov
grehen in vsekakor lahko to potrdimo.

vsak di"uZinski clur in zaposleni sc trudijo da doprincsejo k temu, rla sc ysak obiskovalcc na
,lelenovem grebenu vedno potuti dohrodoilo.

>Presenetati moremo sami scbe, da lahko prescnetimo druge.< Novi pro_urami,
dopolnitve in turistidni rizvoj, predvsem pa zavedanje, da je potrebno dihari s krajem. je pot
do uspeha. to so besede, Asunte in Boruta.

AsrLnta in Borut Jc2ovnik se akrivno vkljudujeta v iivllenje in dclovanje kraja olimje i.
obiine Podietrtck. Sta polna pozitiwre energije. vedno nasmejana in odprta tako za domidine
kot ohiskovalcc in sta ncdvomro ena iznrcd kljucnih povezoval,ih aktcrjcv turizma v
dornatem kraj u.

>Pri nas so jutra drugalna< je ie nrkaj Easa slogan domaiije Jclenov grrben in vsckakor
lahko fo domaiini in obiskovalci to potrdimo.

Pre,3la,*atelj r

Dalija Straus Tnrnk

\ada Ktxlrin

Urban Vidctid

!(:rtijt Jagrit'

, i.,

za KS Viritani: Nada Kodrin "t

za KS Podietrtek: Urban Videtic Pe

za KS Olimjc: Matija Jagrit
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SOCLASJE KdIiDIDATA

Spodaj podpisani/a,

tme in priimek:

naslov stalnega prebivaliita:

telefon:

elektronska polta:

?)ORLi r laTC,ttJtu
J r tE Nrc V G!-e rj€ jClo{r^lr

3r.t* ?-JD-FA_IEL

k3 I
qlt ! \e

in&ei iejer.., .t - i.{re b e I . S t

podajam pisno soglasje h kaudidaturi za dodelitev plakete, priznanja ali nagrade Obtine
Podierrtek za leto 2020.

Hkrati izjavljam, da sem seznanjen/a" da bo Obiina Poddetrtek moje osebne podarke, ki sem jih
posredovaUa prostovoljno, oMelovala v skladu s Sploino uredbo o varsrlu osebnih podatkov -
CDPR in izkljuino za namen izvedbe jawrega razpisa o podeliwi priznanj Obiine Podietrtek za
leto 2020 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o podeljevanju priznanj Obdine
Podeetrtek. Obdina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, dolodenimi v
klasifikacijskem naEmr obdine in na primeren naiin, tako da ne bo priSlo do morebitnih
neupravidenih razkritij podatkov ncpooblaSicnim osebam. Obdina bo omogodila obdelavo
ozrroma posredovanje osebnih podatkov izkljudno poobla5denim uporabnikom za obdelavo
osebnih podatkov. Obiina pri obdelavi osebnih podatkov iz tega soglasja ne uporablja
avtornariziranega sprejemanja odlotitev, vkljudno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev
podatkov je porebna" v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni, postopka ne bo mohro
obravnavati. Osebnih podatkov obiina NE prenaia v tretje drZave a1i mednarodne organizacije.

Seznanjen/a scm, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanaSajo name, pravico seznanitve,
dopoiniwe, popravka in ugovora (vkljudno s pravico do pritoZbe pri tnformacijskem
pooblaidencu in sodnim varswom pravic). PodrobnejSe intbrmacije o tem, kako obiina ravna z
osebdnni podatki, so na voljo na preko kontaktnih poda&orpoobla-idene osebe za varstvo
osebnih podatkov, ki so dostopni na splehri srrani obiine.

Seznanjen/a sem tudi, da bodo moji osebni podatki (osebno ime rn dose2ki)javno objavljeni

Darum Podpis kandidata&e: b_



IZVR5iLAII ODBOR 5D5 PODEETRTEK

O8EIilA PoDCETRTEK

Trska cesta 5

3254 POOEETRTEK

fomisija za mandaura vprasanja, volitve ln lm€novania

SpoEtovani,

io 5Ds Podletrt€k je na korespondenani seji dne 30.7.2020 sprejel sklep, da se poda na obcino
Poddetrtek predlog za dodelitev obtinskega priznanja ga. Ani Xoprivc.

Razlogi za tak predlog so:

- veEkratna oblinska svetnica

-ustanoviteljica Karitas-a v lastni :upniji sv. Ema

-podpredsednica medobdinske obsoteljske t{aritas

{olgoletna tajnica iupnijsk€ga pastoralnega sveta pri sv. Emi

-vrsto let je bila katehetinja in je poutevala verouk

Na koncu naj pripomnimo, da je bila vsa leta kot obdanka aktivna na vseh ravneh dela in iivljenja in si

tako priznanje zasluii.

I
i

Predsedni6 to sDS Podtemek
I

JoZetd UU rnal

r*-^1[:t
r'lgI i
a rJl-G2" dtT

ao-
a,

Pristava,3.8.2020



SOGLASTE KANDIDATA

Spodaj podpisaaila,

rme rn priimek:

nasiov stalnega prebival iita
telefon:

eiektronska po$ta:

Datum

+ llCD211,rs

f:ftllT.ffii"::r#rr: r kandidaturi za dodetitcv ptakets priznanja ati nagrade obiine

Hkrati izjavljam' da sem seznanjen/q da bo obdina Foddetrtek.moje osebne podatke, ki sem jihposredoval/a prostovoijno' obdelovara v tuua, r ipiJsil uredbo o varstvu osebnih podarkov _GDPR in izkljuino za namen izvecrbe javnega i*pirro'ioa"ri wi priznanj obdine poddetrtek zaleta 2020 na podragi Zakona.,o r"ur,ii r"*?rpiliJn" da o*u o podeljevanju pnznanj obdinePoddetrtek obiina bo nr"ll,:,,:,, 
"u.o;ud-;;;";"plautk" sktadno z roki. dotodenimi vkJasifikacijskem nadrtu ob.ine in na primeren naiin, tako da ne bo prislo do morebimihoeupravidenih razkritij poda&o, nepoobraideni;-;;.- obiina bo omogodila obdelavoozrroma posredovanje osebnih podaikov izkljucno pootr.se.ni* uporabnikom za obdelavoosebnih podarkov obiina pri. obdelavi osebnih il;;., iz tega soglasja ne uporabr;aa.''tomatiaranega sprejemanra odlocirev, vkrjudnoi ou'ri:r.Ln;.. p."f;;r. ;?;;rii], poau,i o,je potreb n4 v kolikor osebni podatki ne u; biti ,ug",";j;;,, postopka ne bo mozno obravnavad.Osebnih podarkov obCina NE prena.a v u"rJ. arzi" uf i;ednarodne organizacije.

seznanjen/a sem' da imam grede.o.sebnih podatkov, ki se nanalajo name, pravico s€znanitue,dopolniwe. popravka in ugovora (vkijuEno s pr."i* af p.i"ibe pri Informacijskem poobrasdencuin sodnim varswom pravic) podrobn.;s. inro*u.'i;. o r!*,'t 
"tooeinu,.il;;;;;; podatki,so na voljo na preko kontaktnih podatkov p*ttast"o" os"be za varstvo osebnih podatkov, ki sodostopni na spletni strani obiine.

Sezranjen/a sem tudi, dabodo moji osebni podatki (osebno ime in dosezki) iavno objavrjeni.

Podpis kandidata/ke4, t. ton

i'



Obaina Podaetrtek
Komisija za mandatna vpraiania
volitve in imenovanja
fr<ka cesta 59
3254 Podfetrtek

DENARNA NAGRADA OBETNE PODEETRTEK

Predlagamo:PLANtNSt(O DRUSTVo pRtsTAvA pRt MEsTtNJU

3254 Podaetrtek

Utemeljitev:

Planinsko druitvo Pristava od ustanovitve dalie aktivno deluje na v?goji mladin€, aktivni vlogi pla.instva stareiiih, v
zadniem iasu pa ie posebei kot dober promotor turizma. Mnogo prostovoljnega dela so opravili pri gradnji koie
Smarnica, oznatbah planinskih poti in prigradnji stolpa. z dezurstvi na toii in pri stolpu nudiio servis obiskovalcem. S
prostovolinim delom in pomoiio Obdine so zgradLli kiosk ob stolpu, ki z domiselno arhitekturo dopolnjuie videz
luristianega bisera na Rudnjci.

Zaradi vseh aktivnosti promocije naie obEine in dela v dobrobit obaanov planinsko drustvo predlagamo kot
prelemnika denarne nagrade v letu 2020.

Delovanie Planinskega drultva Pristava je pomembno za razvoj planinstua, za izvajanje prostovoljnega dela in deluje
kot del civilne druibe, v javnem interesu.

1meno,03.08.202C

Predlagatelj:
Lista za trainostni razvoj Obiine podaetrtek

12: 
lmeno 75

#?ffiX,#
Nada Kodrin
// ,^,

pd,'Lt^-
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Spodaj podpisani.,'a-

ime in priimek:

naslov stalnega prebivaliS6a:

telefon:

elektronska polta:

Datum: 3, E. t-o2l> Podpis kand idata,'ke

SOCI-AS.TE K,,\\DID {TA

SIANtr<J DP-\fF9-UIIC V I
gN

IA.)S A Jfu' Sr

?2r STAVA ?DI 0-tg*s'rru-ru L3

podajam pisno soglasje h kandidaturi zs dodelitev plakete, priznanja ali nagrad* obiine
Podietrtek za leto 2020.

Hkrati izjavljanu & sem seaanjen/a, da bo obdina Poddernek moje osebne podatke, ki rm jih
posredovaua prostovoljno. obdelovala v skladu s Splo5no uredbo o varsnr: osebnih podatkov -
GDPR in izkljuino za narnen izvedbe javnega razpisa o podelityi priznanj Obdine Podietrtek za
leto 2020 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in odloka o podetjevanju priz:ranj obdine
Podietrtek. obtina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, doloienimi v
klasitikscij skem nadrtu obdine in na primeren naiin, tako da ne bo prislo do morebitnih
neupravitenih razkritij podarkov nepooblascenim osebam. obdina bo omogodila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih poda&ov izkljudno pooblasdenim uporabnikonr za obdelavo
osebnih podatkov. Obdina pri obdelavi osebnih podatkov iz tega soglasja ne uporablja
avlomadzilanega sprejemanja odloditev, vkljuino z obiikovanjem profilov. Zagororirev
podatkov jc potrebna, v kolikor osebni podatlii ne bi bili zagotovljeni, postopka ne bo moino
obravnavati. Osebnih poda&ov obCina NE prena5a v tretje drZave ali mednarodne orgaaizacije.

Seznanjenra sem, da imam glede osebnih poda&ov. ki se nanaiajo name, pravico sezraniwe,
dopolniwe. popravka in ugovora (rtljudno s pravico do pritoZbe pri lnformacijskem
pooblaSdencu in sodnim varstvom pravic). PodrobneiSe informacije o tem, kako obdina ravna z
osebnimi podatki. so ua voljo na preko kontakmih podatkov pooblaStene osebe za varstvo
osebnih poda&ov, ki so dostopni na spktni strani obdiae.

Sezna;rjen/a sem tur.li. da bodo moji osebni podatki (osebno ime in doseiki)javno objavljeni.

L,l



Obiina Podietrtek
Komisija za mandatna vpraianja
volitve in imenovanja
Trska cesta 59
3254 Podfetrtek

DENARNA NAGRADA OBEINE PODEETRTEK

Predlagamo: PLAN|NSKO ORUSTVO pRtSTAvA pRt MEST|NJU

3254 Podfetrtek

Utemeljitev:

Planinsko druitvo Pristava od ustanovitve dalje aktivno deluje na vzgoji mladine, akti..rni vlogi planinstva starejiih, v
zadnjem tasu pa 5e posebej kot dober promotor turizma. Mnogo prostovoljnega dela so opravili pri gradnji kote
5marnica, oznatbah planinskih poti in pri gradnji stolpa. z deiurstvi na koti in pri stolpu nudijo servis obiskovalcem. S
prostovoljnim delom in pomodjo Obiine so zgradili kiosk ob stolpu, ki z domiselno arhitekturo dopolnjuje videz
turistianega bisera na Rudnici.

Zaradi vseh aktivnosti promocije naie Obtine in dela v dobrobit obianov Planinsko druiNo predlagamo kot
prejemnika denarne nagrade v letu 2020.

Delovanje Planinskega druitva Pristava.je pomembno za.azvoj planinstva, za izva.ianje prostovoljnega dela in deluje
kot del civilne druibe, v javnem interesu.

lme no,03.08.2020

Predlagatelj:

Krajevn a skup nost Pod
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Spodaj podpisanfh

ime in priimek:

naslov stalnega prebivaliSda

telef,on:

elekronska poSta:

t)atum: ) r) r\ Podpis kandidara&e:

SOGI,AS.'E KANDIT'ATA

STArutr<> DP-OFraurr- V I
gl\1Li

?j-A^rrr\rs TVA Pr sr
Tzr .IiVA ?D-r 0-ts\'rt

AN

podajam pisno soglasje h kandidaturi za dodelitev plakete, priznanja ali nagrade obcine
Podictrtek za leto 2020.

Hkrati izjavtjam, da sem sezranjenr'a, da bo obdina poddemek moje osebne podarke. ki sem jih
posredovaua prostovoljno. obdelovala v skladu s Sploino uredbo o varswu osebnih podatkov -
GDPR in izklj udnc za namen izvedbe javnega razpisa o podelitvi priznanj Obdine Pohderrtek za
leto 2020 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in odloka o podeljevanju prizrenj obtine
Podiettek. obiina bo hranila in varovala osebne poda&e skladno z roki, doloe-enimi ,
kiasifikacijskem nainu oMine in na primeren nadin, tako da ne bo prislo do morebitnih
neupraliienih razkririj podatkov nepooblaidenim osebam. obdina bo omogodila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih poda&ov izkljudno pooblasdenim uporabnikom za obdelavo
osebnih podatkov. obdina pri obdelavi osebdlr podatkov iz tega soglasja ne uporablja
atomatiziranega sprejemaaja odloaitev, vkljucno z oblikoranjem prontou. Zagororitev
podarkov jc potrebna, v kolikor osebd @atlii ne bi biii zagotovljeni, postopka ne b-o mo)ro
obravnavati. osebnih podatkov obdina NE prenaia v tretje driale ali mednarodne organizacije.

Seznanjen/a serrr, da imam glede osebnih podatkov. ki se nanasajo name, pravico sez:anitve,
dopolnitv-e, popra'ka in ugovora (vklj utno s pravico do pritoebe pri lnfonnacijskem
pooblasdencu in sodnim varstvom pravic). podr_otneiie informacije o tem. tako obdina ravna z
osebrumi podatki. so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaldene osebe za varstvo
osebnih podatkov, ki so dosropni na spletni strani obiine.

Seznanjenla sem tudi. da bodo moji osebni poda&i (osebno ime in dosezki; javno objavljeni.
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