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PREDLOG

Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17. dlena Statuta Obiine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 4312018-UPB) ter na podlagi
9. dlena Odloka o podeljevanju primanj Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 3t. 6412015), je
Obdinski svet ObCine Poddetrtek na svoji _ seji dne _ sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanj Obdine Podietrtekza leto 2021

Obdinski svet Obdine Poddetrtek podeljuje priznanja Obdine Poddetrtek za leto 2021, in sicer:

I. PRIZNANJE OB.INE
- G. Sandiju Gobcu, stan. Cmere5ka Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju, za

uspeSno delo poveljnika civilne zaS6ite in dolgoletno aktivno udeleibo na
gasilskem, Sportnem, kulturnem in turistiinem podroiju ter delu z mladimi.

2. DENARNONAGRADO
- Nogomefnemu klubu Imeno, Imeno 35' 3254 Podietrtek, za aktivno delovanje

drultva na obmolju obline PodCetrtek

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja



V
OBETNA PODEETRTEK

Trska cesta 59, 3254 Podd€mek

Tel.: (03) 8l 82 780; E-posta: tainistvo.obcinafa)podcetnck.si

Stevilka: Ol 1 -OOO7 12021 -5
Datum: 24. 08.2021

ZAPISNIK

7. redne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
24.08.2021, ob 18.00 uri, v sejni sobi Obiine Poddetrtek

PRISOTNI: Vladimir Hrovatid, JoZica UZmah, Bo5tjan Hostnit Sredko Gobec, mag. Darija
Straus Trunk
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, viSja svetovalka za splo5ne in pravne zadeve

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatid, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija s

prisourimi 4 dlani sklepdna ter podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Soglasno (4 ZA) inbrez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
l. Predlogi zapisnikov 5. in 6. redne seje ter 6., 7, in 8. dopisne seje Komisije za mandatna

vpra5anja, volitve in imenovanja
2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Obdine Podietrtek za leto 2021

3. Seznanitev o izvedbi volitev predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
4. Razno

K l todki

elani komisije na zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprasanja volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (a ZA) je bil sprejet naslednji

sxlEp: Potrdi se zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in

imenovanja.

.lani komisije na zapisnik 6. redne seje Komisije za mandatna rprasanja, voliwe in

imenovanja, niso imeli PriPomb.

Soglasno (a ZA) je bil sprejet naslednji

SXiBp: iotrdi se zap-isnik 6. redne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in

imenovanja.

ilani komisije na zapisnik 6. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in

imenovanja, niso imeli PriPomb'

Soglasno @ Zlt) je bil sprejet naslednj

iii,ip, iotrai ,e 
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6. dopisne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in

imenovanja.

clani komisije na zapisnik 7. dopisne seje Komisije za mandatna vprasanjq voliwe in

imenovanja, niso imeli PriPomb'



Soglasno (a ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. dopisne seje Komisije za mlndatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

ilani komisije na zapisnik 8. dopisne seje Komisije za mandatna vpraianja volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (  ZA) jebil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. dopisne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in
imenovanja.

Ga. Straus Tnrnk je priSla na sejo.

K 2. toCki

Uvodno obrazloZitev je podal predsednik komisije. Povedal je, da je bil na podlagi sklepa
obdinskega sveta o podeliwi primanj Obdine Poddetrtek v letu 2021, objavljenjavni razPis. Do

roka, 30. julija 2021, so prispeli predlogi predlagateljev, razvidni iz priloZenega zbimika,
kateremu so priloZeni tudi predlogi z obrazloiitvami. Komisijaje obravnavala prispele predloge

od najviSjega navzdol. in sicer:

ZA PODELITEV PLAKETE OBTINE Ni biIO podanih predlogov.

ZA PODELITEV PRIZNANJA OB.INE

g. Sandiju Gobcu, stan. Cmereika Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
Predlagatelji: PGD Pristava

Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju
Kultumo druitvo Pristava pri Mestinju
Sportno druStvo Pristava pri Mestinju
Turistidno druStvo Pristava pri Mestinju

ObrazloZitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagatelja. Clani komisije so se strinjali z

navedbami iz predlozene obrazloziwe. v razpravi je bilo izpostavljeno, da g. Sandi Gobec

uspesno deluje kot poveljnik civilne zaidite in je zelo aktiven na gasilskem, Sportnem,

kultumem in turistidnem podrodjq posebej je opazno tudi njegovo delo z mladimi.

ilani komisije so po razpravi s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednj i

sKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli priznanje obcine g. Sandiju Gobcu'

stan, CmereSka Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju, za uspesno delo poveljnika civilne

zaslite in dolgoletno aktivno udelelbo na gasilskem, Sportnem, kulturnem in turistilnem
podrolju ter delu z mladimi.

ZA PODE I-ITEV DENARNE NAGRADE

Nogometnemu klubu Imeno, Imeno 35, 3254 PodEetrtek
pre"dlagatelji: Lista za tajnostni razvoj Obiine Poddetrtek (Darija Straus Trunk, Nada

Kodrin)
Krajevna skuPnost Poddetrtek



ObrazloZitev je razvidna iz priloZenih predlogov predlagateljev.

Clani komisije so razpravljali o podanem predlogu in se strinjali, da se za denamo nagrado
predlaga Nogometni klub Imeno.

Po razpravi so dlani komisije soglasno (5 ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Obdinskemu svetu se predlaga, da podeli denarno nagrado Nogometnemu klubu
Imeno, Imeno 35,3254 Podietrteli, za aktivno delovanje dru5tva na obmoiju obiine
PodCetrtek

K 3. toiki

elani komisije so bili semanjeni s potekom in izvedbo tajnega glasovanja za volitve
predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije, ki bo potekalo na 18. redni seji ObCinskega
sveta, dne 0l . 09 . 2021 .

K 4. toiki

Pod to todko ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob I 8.25 uri.

Zapisala:
Katja Mlaker

Predsednik komisije
Vladimir Hrovatid, l.r.
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Obtina PodCetrtek
Komisija ua mandatna vpraSanja
volitve in imenovanja
TrSka cesta 59
3254 Podtetrtek

DENARNA NAGRADA OBEINE PODEETRTEK

Predlagamo:NK lMEt{O, lmeno 35, 3254 pODtEfffEK

30.07.2021

tftemeliita:
Nogometni klub lrneno ie nogometno drultvo z nekaj vei tot zlo mladimi notometaii. S svojim delom so
priieli leta 1998 v sklopu Sportnega druitva lmeno, kasne.ie leta 20tD pa se je nogometna ekipa z novim
imenom NX lmmo vkljutila v Ml{Z Celje io 6.

S svojim delom, programom se trudiio doseii veije zanimanje za igranie nogometa, ielijo povetati Stevilo
mladih igralcev, oziroma nogometaia in med njihove vrste privabiti iim vei otrot, jih motivirati bodisi
danes kot mlade igralce ali Moie trenerje, sodnike, navijaae.

Njihov glavni cilj ie torej vkliuievanje mladih v nogomet

V viziji kluba je zapisano naslednje:
- lzdelati, potrditi in reatrzirati kakovostni mladinski program,
- zelimo postatt io ostati po delu, uspehih konkurenEni oz. boliii od sooedniih klubov,
- Razliriti bazo mladih nogometaiev ( od 7 do 1O),
- organizirati mladinsko 5olo, ki bo prepoznavna po dobrem delu z mladimi nogometaii,
- TesneiSe sodelovan e z ostalimi klubi v MNZ Celi€ in NZS_

NX lmeno sodeluje skozi leto tudi na Stwilnih turnirjih, tudi sami organizirajo turnir in sreianje otrok,
stariev. 5e poseben poudarek dajejo komunikacifi s straii otrok, Elanov.
Realizacija vseh omenienih ci[ev je seveda odvisna od strokovnega, skupnega enotnega in dolgoroinega
dela. vsi sodelujoti zasledujejo iste ci[e, sprejete odlotiwe, predpise in kodeks kluba.

Nogometni klub lrneno z orgaoizacilo, s strokovnim kadrom zagotavlia zastavliene cilje.

Predlagatelj:
Xrajevna skupnost Podaetrtek

Trika cesta 56
3254 Podcetrtek

Predsed KS
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Obiina Podietrtek
Komisija za mandatna vpra5anja
vol;tve in imenovania
Trika cesta 59
3254 Podaetrtek 30.47.202L

DENARNA NiAGRADA OBEINE PODEETRTEK

Predlagamo:NK I MENO, tmeno 35, 3254 pODaETRTEK

Utemeljitev:
Nogometni klub lmeno je nogometno druitvo z nekai ved kot 40 mladimi nogometasi. S svojim delom so
prideli leta 1998 v sklopu Sportnega druitva lmeno, kasneje leta 2009 pa se je nogometna ekipa z novim
imenom NK lmeno vkljudila v MNZ Celje in NZS.

S svojim delom, programom se trudijo dosedi veije zanimanje za igranje nogometa, ielijo povedati itevilo
mladih igralcev, oziroma nogometaiev in med njihove vrste privabiti iim vet otrok, jih motivirati bodisi
danes kot mlade igralce ali bodode trenerje, sodnike, navijade.

Njihov glavni cilj je torej vkljudevanje mladih v nogomet.

V viziji kluba je zapisano naslednje:
- lzdelati, potrditi in realizirati kakovostni mladinski program,
- Zelimo postati in ostati po delu, uspehih konkurendni oz. bol.iii od sosednjih klubov,
- RazSiriti bazo mladih nogometaiev ( od 7 do 10),
- organizirati mladinsko 5olo, ki bo prepoznavna po dobrem delu z mladimi nogometaii,
- TesnejSe sodelovanje z ostalimi klubi v MNZ Celje in NZS.

NK lmeno sodeluje skozi leto tudi na itevilnih turnirjih, tudi sami organizirajo turnir in sredanje otrok,
stariev.5e poseben poudarek dajejo komunikaciji s stra5i otrok, ilanov.
Realizacija vseh omenjenih ciljev je seveda odvisna od strokovnega, skupnega enotnega in dolgoro6nega
dela. vsi sodelujodi zasledujejo iste cilje, sprejete odloiitve, predpise in kodeks kluba.

Nogometni klub lmeno z organizacijo, s strokovnim kadrom zagotavlja zastavljene cilje.

Predlagateli:
Lista za trajnostni razvoj Obiine podietrtek

lmeno 76
3254 poddetrtek

o",krfi,4,#u
Nada Kodrin
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO
PRISTAVA PRI MESTTNJLT
Pristava 2 7
3253 Pristava pri Mestinju

KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAIA PRI MESTINJU

KULTURNO DRUSTVO PRTSTAVA PRI MESTINJU

SponrNo DRUSrvo pRrsrAvA pRr MESTTNJU

ln

TURTSTI.NO DRUSTVO PRISTAVA PRI MESTINJU

Datum. 27.07.2021

OB.INA POD.ETRTEK
Komisija za mandatna vpra5anja
volitve in imenovanja
Tr5ka cesta 59
3254 Podtetrtek

ZADEVA: Predtog za podelitev priznanja Obiine podietrtek.

Za > PRIZNANJE > Obiine podietrtek za leto 2021 predlagamo Sandija
GOBEC, roj.24.04. 1980, stanujoi Cmere5ka gor"ui,3253 pristava pri
Mestinju.

Sandi Gobec je ilan PGD Pristava pri Mestinju ie od leta 19gg leta.
od leta 2003 je bil podpoveljnik dru5tva, nato pa sest let poveljnik od leta
2013 je obiinski poveljnik obiine podietrtek in podpoveljnik GZ Smarje
q1.le!sat, namestnik poveljnika PGD, ter ilan UO pGD pristava, po ilnu
vGC I. st. Poveljnik Staba cZ obiine podietrtek. vsa dela opravlja zelo
vestno in uspeSno.

Kot poveljnik CZ 1e zelo dobro delal med epidemijo. pri organizacijije
sodeloval z obdino, ki so skupaj skbeli za kajane oz. obiane, ter stabom CZ
Smarje pri Jel5ah.



'teh 
lerih je bil Sandi zelo aktiven pri nabavi kar stirih vozil. NLAN- ACl6170, teta 1005 se je nabavilo novokombinirano vozilo IVECO, ru url"-rrozirogro.mxo svojega dasa pri izdelavi nadgradnje obeh vozil, ter dveh ,nosi.]=nltvozil GMV- 1' prav tako se je nabavili razna zasditna oprema, 

"u"."iig"rir.r.idom, uredila se je gasitska.kuhinja, podaljSale gara*e, nid gara,Za^iaokineafi
balkone, nabavila in vgradila ,o i. nouu otnu ii vhodna uitu rug"r. ;;;,;".uredili sejno sobo. V zadnjih dveh letih smo urejali podstreSje .', [u*r.. ,.onaredili sobe za delovanla druStev in je bil na.lattivne.1Si.

Vsako lero skrbi za red, daje.dobro izpeljana gas. veselica. Ogromno prostega
dasa pusti v gas. domu in vsako zadano natogJizp"lje izvrstnJ. ' -r

Sandi je gasilski menror za mladino, dlane, dlanice, za starej Se gasilce ingasilke, od leta 2005je gasilski sodnik.
Kot sodnik veliko sodi v sosednjih druStvih, ter na obdinskem tekmovanju zailane in mladino.
Redno trenira ilane, veterane in veteranke, obdasno mladino, zato so izredni
doseZki na tekmovalnem podrodju od obdinskega do drZamega.
Sandije tudi tekmovalec ie od pl"rrln seOa.l tJkmu;e zadlaneB, ki pa skorajniso bili nobenega vikenda prosti. Udelez"ruri ,o se tudi tekmovanj v sosednjidriavi I{waiki in tekmovanj Reli-va v Dor. Logatcu, ter s dolnom na Dravi.
Letos je pripeljal starejSe gasilke na driavno te"kmoranje in so bile

Vsa leta seje usposabljal za gasilske specialnosti kot so;

- tetaj za vodjo enot
- tedaj za poveljnika gasilskega druStva
- ted.aj za sodnika gasilskih in gasilsko iportnih disciplin
- ted,a1 za re5evalca ob nesredah z nevamimi snovmi
- ted,aj za usposabljanje gasilcev za gaienje notranjih poZarov modul A, B in C- tetaj za uporabnika dihalnega aparata
- te(aj za uporabnika radijskih postaj
- tetaj za tehnidnega reSevalca
- tedaj zare5evalca na vodi
- tetaj za strojnika
- tetaj za inStruktorja
- telal za skrbnika radijskih postaj
- te(aj za dlane vi5jih poveljstev
- tetaj za bolnidarja
- tedaj za mentorja mladine
- usposabljanje za delo s helikopterjem

Za vsa navedena delaje prejel;



- 1998 leta znaiko za 10 let dotgoletnega dela v gasilstvu- 2000 leta Priznanje GZ Smarje IIL st.
- 2005 leta Gasilsko odlikovanje III. st
- 2006 leta Plamenico s srebr. ObeleZjem yZKrap._Zagorske Zup- 2008 leta znaiko za20 let dolgoletnega dela v gasilswu
- 2008 letaznadkoza l0 letdelav operativi
- 2010 leta Priznanje GZ Smarje II. st.
- 2015 leta Gasilsko plamenico III. st.
- 2017 leta madko za30 let dolgoletnega dela v gasilstvu
- 2018 leta znadko za20 letdela v operativi

Leta 2019 ob dnevu CZ URS za za5tito in resevanje je prejel >> bronasti
znak >> .

Deluje pa tudi v sportnem druitvu pristava, kjer je prav tako zelo aktiven dlan in
se redno udeleZuje treningov in tekmovanj v odbojki.

Sandije tudi dlan Kulturnega in Turistidnega drustva pristava, ki prav tako ni
nobene priredirve brez njegove pomodi.
v turistidnem druStrn: sodeluje v delovnih akcijah, kmedki paradi, raznih
pohodih itd.

Zato menimo poveljstvo in UO pGD pristav
Gobec podeli priznanje Obiine podietrte}c

a pri Mestinju Sandiju
,,9Storo44I

JPredlagatelji: Darko Guzej poveljnik pGD pristava
in predsednica UO PGD pristava Dragica Gobec

KS Pristava pri Mestinju - Sreiko Gobec

TD Pristava pri Mestinju - Marija Vozlii
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5D P.irtuw pri Mestinju - Martin Hercl
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KD Pristava pri Mestinju - Ljudmila Ivii J,"j



SOCLAS"IE KA\DIDATA

Spodaj podpisanila.

ime in priimek:

naslov stalnega prebivali5da:

telefon:

elektronska po5ta:

:;AHD/ 6,'-t'r:(
t.t/t'h E5 frG (4 2 ?nuifrr,'tt
el,.t - fal $z
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podajam pisno soglasje h kandidaturi za dodelitev plakete, priznanja ali nagrade ObCine
Poddeffiek za leto 2021.

Hkati i{avljam, da sem seznanjen/a, da bo Obtina Poddetrtek moje osebne podatke, ki sem jih
posredovaUa prostovotjno, obdelovala v skladu s Splo5no uredbo o varst!,u osebnih podatkov -
GDPR in izkljudno za nzrme-n izvedbe javnega razpisa o podetiwi priznanj Obdine Poddetrtek za
leto 2021 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in odloka o podeljevanju priznanj obcine
Poddetrtek. Obdina bo kanila in varovala osebne poda&e skladno z roki, dolotenimi v
klasifrkacijskem nadmr obiine in na primeren nadin, tako da ne bo pri5lo do morebitnih
neupravidenih razkritij poda&ov nepoobla5denim osebam. Obdina bo omogotila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih poda&ov izkljudno pr-roblaSdenim uporabnikom za obdelavo
osebnih podatkov. OMina pri obdelavi osebnih podatkov iz tega soglasja ne uporablja
artomatiziranega sprejemanja odloiitev, vkljudno z obl.ikovanjem profilov. Zagotovitev
podatkov je potrehna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni, postopka ne bo moZno
obravnavati. Osebnih podatkov obdina NE prena5a v tretje drZave ali mednarodne orgrniTacije.

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih poda&ov, ki se nanaSajo name, pravico seznaniwe,
dopolniwe, popravka in ugovora (vkljudno s pravico do pritoZbe pri lnformacijskem
poobla5dencu in sodnim varswom pravic). Podrobnejie informacije o tem, kako obdina ravna z
osebnimi poda&i, so na voljo na preko kontaktnih podatlov pooblaidene osebe za varswo
osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani obdine.

Seznanjen/a sem hrdi, da bodo moji osebni podatki (osebno ime in doseiki) javno objavtjeni.

ouu^,27 . ),2U4 Podpis kandidata/ke:

l
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