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OBCINSKEMU SVETU
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Obdina Poddetrtekje dne 23. 11.2020, s strani Turizrna Poddetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,
GIZ, prejela poziv zt imenovanje dveh dlanov nadzomega sveta, saj dosedanjim dlanom po
petih letih preneha mandat (2015-2020).

Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega zdruienja Turizem Poddetrtek,

Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ima zdruZenje sedemdlanski nadzomi svet. ilane nadzomega
sveta imenuje skup5dina zdruienja n obdobje petih let z moinosdo neomejenega ponovnega

imenovanja. Skupidina lahko dlane nadzomega sveta kadarkoli odpoklide.

SkupSdina imenuje dlane nadzomega sveta sledede:

- dva dlana na predlog Obdine Poddetrtek,
- enega dlana na predlog Obdine Bistrica ob Sotli,
- enega dlana na predlog Obdine Kozje,
- enega dlana na predlog kateregakoli ustanovitelj4 razen Terme Olimia d. d. in obdin, ki

predlagajo imenovanje dlanov nadzomega sveta po prej5njih alinejah,
- dva dlana na predlog Terme Olimia d. d.

Nadzomi svet
nadzoruje vodenje poslov zdruZenja in skrbi za izvrSevanje poslovne politike,
daje skupSdini mnenje o letnem radunovodskem izkazu, porodilu in predlogu o uporabi

dobidka ter o letnem finandnem nadrtu,
imenuje ter odpoklide direktorja
daje direktorju soglasje za sklenitev naslednj ih pravnih poslov oz. za sprejem naslednjih

odloditev:
- pridobiwe, odsvojiwe in obremeniwe nepremidnin,
- katerih predvidena veljavnost oziroma izrrr5evanje traja eno leto ali ved'

- v wednosti visji od 5.000,00 (pet tisod) EUR, razerL deje o njihovi skleniwi Ze odlodila

skup5dina ali so razvideni v planskih aktih.
- projekti, ki niso predvideni Ze v planskih aktih,
daje soglasje k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zdruZenju,

odloda kot drugostopni organ v vseh zadevah v zvezi z delovnimi razrnerji,

opravlja druge naloge v skladu z zakonom, to pogodbo in sklepi skup5dine'

Zadevaz Predlog za imenovanje ilanov nadzornega sveta Turizma Podietrtek, Bistrica
ob Sotli in Kozje, GIZ



V dosedanjem mandatu sta bila na predlog Obdine Poddetrtek v nadzomi svet Turizrna
Poddetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ imenovana ga. JoZefa Utonah in g. Marjan Aralica.
Obdinski svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti so bili pozvani, da podajo svoje predloge.
Do roka so bili na obdino posredovani trije predlogi, in sicer za go. Marijo Sneino Grilec, za
go. JoZefo UZmah in za g. Vladimirja Flrovatida.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je podane predloge obravnavala na
svoji 5. redni seji dne 02. 12.2020 in sprejela sklep, da se oHinskemu svetu predlaga, da
skupSdini Turizem Poddetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GV, predlag4 da se za dlana
nadzomega sveta imenujeta ga. JoZefa UZmah, stanujoda Pristava pri Mestinju 7, 3253 Pristava
pri Mestinju in g. Vladimir [Irovatid, stanujod Tr5ka cesta 80, 3254 Poddetrtek, kot predstavnika
ustanovitelj ice Obdine Poddetrtek.

Pripravila:
Kat ja Mlaker
viSja svetovalka
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ZAPISNIK

5. redne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
02. 12.2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi Obdine Podietrtek.

PRISOTNI: Vladimir Hrovatid, JoZica UZmah, mag. Darija Straus Trunk, Bo5tjan Hostnik,
Sredko Gobec

OPRAVICIL: /
ODSOTEN: /
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, viSja svetovalka za sploSne in pravne zadeve

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatid, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija
sklepina. Pojasnil je, daje po sklicu seje na obdino prispel poziv za predlaganje kandidatov za

sodnike porourike OkoZnega sodi5da v Celju za mandatno obdobje 2021 - 2026 ter predlagal
razSiritev dnevnega reda tako, da se zadeva uwsti na dnevni red dana5nje seje pred todko razno.

Clanom komisije je bilo gradivo predloZeno na mizo.

Soglasno (5 ZA) inbrez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
l. Potrditev zapisnika 4. redne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in

imenovanja
2. Predlog za imenovanje ttanov nadzornega sveta Turizma Poddetrtek, Bistrica ob Sotli

in Kozje, GIZ
3. Predlog sklepa o sklenitvi delovnega razmerja in o dololitvi plaie
4. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okroinega sodi5da v Celju za mandatno

obdobje 2021 - 2026
5. Razno

K l. toiki

ehni komisije na zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprasanja volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (5 ZA) je bil sprejet naslednji
sxr-rp: Potrdi se zapisnik 4. redne seje Komisije ze mandatna vpraSenja, volitve in

imenovrnja.

K 2. tolki

Uvodno obrazloZitevje podal predsednik komisije. Povedalje, daje Obdina Poddetrtek s strani

Turimra Poddetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, prejela poziv za imenovanje dveh dlanov

nadzornega sveta" saj dosedanjim dlanom po petih letih preneha mandat (2015-2020). v
dosedanjem mandatu sta bila na predlog Obdine Poddetrtek v nadzomi svet Turizrna Poddetrtek,

Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, imenovana ga. JoZefa UZmah in g. Marjan Aralica. Obdinski



svetniki in predsedniki kajevnih skupnosti so bili pozvani, da podajo svoje predloge. Do roka
so bili na obdino posredovani trije predlogi, in sicer za go. Marijo Sneino Grilec, za go. JoZefo
Uimah in za g. Vladimirja Hrovatii,a. Zarudi dolZnosti izogibanja nasprotju interesov sta se ga.

Joiefa UZmah in g. Vladimir llrovatid pri tej todki dnevnega reda izlodila iz razprave in
glasovanja.

Ga- Katja Mlakerje pojasnila da se o predlogih glasuje po wsti, kot so bili predlagani. Razprave
ni bilo.

elani komisije so z 0 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI najprej glasovali o predlogu za imenovanje
ge. Marije Snehe Grilec. Drugo predlagana ga. JoLefa UZrnah je prejela 3 glasove ZA in g.
Vladimir Hrovatid prav tako 3 glasove ZA.

Na podlagi glasovanja so dlani komisije soglasno (3 ZA) sprejeti naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da skup56ini Turizem Podletrtek, Bistrica ob
Sotli in Kozje, GIZ, predlaga, da se za ilana nadzornega sveta imenujeta ga. Joiefa
Uimah, stanujoia Pristava pri Mestinju 7, 3253 Pristava pri Mestinju in g. Vladimir
Hrovatii, stanujol Tr5ka cesta 80,3254 Podietrtelq kot predstavnika ustanoviteljice
Obdine Podietrtek.

K 3. toiki

V uvodu je predsednik komisije pojasnil, da se je Zupan Obdine Poddetrek izjavil, da bo
funkcijo Zupana od dne 01. 01. 2021 do konca mandata opravljal poklicno. Komisija za

mandatna vpraianj4 volitve in imenovanja za poklicnega lupana izda sklep o sklenitvi
delovnega razmerja. Njegova plada je dolodena z zzkonom, prav tako druge pravice iz
delovnega razrnerja. Komisija za mandatna vpraSanja, voliwe in imenovanjaje tako na podlagi
Zakona o sistemu plad v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi, 25. dlena Statuta
Obdine Poddetrtek in 3. dlena Pravilnika o pladah in pladilih obdinskih funkcionarjev in
nagradah dlanov delovnih teles obcinskega sveta in dlanov drugih obdinskih organov ter
powadilih stroikov v Obdini Poddetrtek, sprejela sklep o sklenitvi delovnega razmerja in o
doloditvi plade Zupana.

Na podlagi glasovanja so dlani komisije soglasno (5 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se sklep o sklenitvi delovnega razmerja in o doloiitvi plaCe iupana.

K 4. toiki

Predsednik komisije je v uvodu povedal, daje OkroZno sodiSde v Celju z dopisom Opr. St. Su
432/2020, z dne 30. 11. 2020, pozvalo obdine, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike.
Poziv sodi5da za predlaganje sodnikov porotnikov je bil objavljen tudi v Uradnem listu RS st.
168/2020, dne 20. I I .2020. Rok za predlaganje kandidatov je 23. 12. 2020. povedal je, da sta v
preteklem mandatnem obdobju bila s strani obdine poddetrtek predlagana dva kandidata za
sodnika porotnik4 in sicer g. Sredko Gobec ter g. zlatko Juridan. Glede na to, da je rok za
predlaganje kandidatov kratek, je podal predlog, da bi komisija danes obravnavala zadevo in
predlagal, da se kot sodnika porotnika ponovno predlaga g. Sredka Gobc4 ki je podal tudi
soglasje. Ker g. zlatka Juridana ni uspel kontaktirati, je predlagal Be go. Mojco vresak, ki je
prav tako v preteklosti ze bila imenovana kot sodnica porotnica in je k predlogu podala soglasje.



G. Bo5tjan Hostnik je prosil za nekaj minut odmora" da kontaktira g. ZlaIka Juridana ali bi
soglaSal s ponovnim predlogom za imenovanje. Po opravljenem telefonskem pogovoru je g.

Bo5tjan Hostnik povedal, da g. Zlatko Juridan ne soglaBa s ponovnim predlogom.

Povedano je 5e bilo, da ni dolodeno, koliko kandidatov se lahko predlaga" predlagani kandidat

pa mora biti driavljan Republike Slovenije, kije dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomodno

obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolfurosti in kije zdravstveno in osebnostno

primeren za udeleZbo pri izvajanju sodne veje oblasti. Za OkroZno sodi5de v Celju bodo

imenovali 130 sodnikov porotnikov, kar pomeni, da pridakujejo od vseh oMin skupaj vsaj

toliko predlogov kandidatov.

Zaradi dolTnosti izogibanja nasprotju interesov se je g. Sredko Gobec pri tej todki dnevnega

reda idodil iz razprave in glasovanja. Glede na zgoraj navedeno so prisotni menili, da sta oba

kandidata primema in se obdinskemu svetu poda predlog za oba kandidata.

Po kaj5i ruzpravi so dlani komisije soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji

SKLEP: ObCinskemu svetu se predlaga, da predlaga za imenovanje sodnikov porotnikov

kandidata SreIka Gobca, stanujoCega CmereSka Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju in

Mojco VreSak, stanujoio Tr5ka cesta 23,3254 Podietrtelq za mandatno obdobje 2021 -
2026.

K 5. toiki

Pod to todko ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 17.20 rut1.

Zapisala:
Katja Mlaker

Predsednik komisije
Vladimir lIrovatid
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