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- predlog sklepa
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09.08.2022
- predlogi za podelitev primanj (3x)
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PREDLOG

Stevilka:
Datum:

Na podlagi 18. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 88/2022) ter na podlagi 9.

dlena Odloka o podeljevanju priznanj Obdine Poddetrtek (Jradni list RS, 5t. 64/2015), je
Obdinski svet Obdine Poddetrtek na svoji _ seji dne _ sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanj Obiine Podietrtekza leto 2022

1. PLAKETOOBdINE
- G. Gojku LonCaridu, stan. Pristava pri Mestinju 23,3253 Pristava pri Mestinju,

za aktivno sodelovanje in svetovanje pri razliinih projektih, ki vplivajo na
razvoj ObEine Podietrtek

2. POSTHUMNOPRIZNANJE OB.INE
- G.. Miranu KovaiiEu, nazadnje stan. Pristava pri Mestinju 7a,3253 Pristava

pri Mestinju, za uspe5no opravljanje samostojne dejavnosti in nesebiino pomoi
sokrajanom ter dru5tvom.

3. DENARNONAGRADO
- Kulturno umetni5kemu dru5tvu >>Emine<< Podietrtek, Trika cesta 26, 3254

Podletrtek, za uspe5no delo na podroiju kulturnega delovanja in promocije
Obiine PodEetrtek

Lupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

Obdinski svet Obdine Poddetrtek podeljuje priznanja Obdine Poddetrtek za leto 2022, in sicer:



or.,nnMrrRrEK
Tr5ka cesta 59,3254 Poddetrtek

Tel.: (03) 8l 82 780; E-po5ta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

Stevilka: 0 I I -000612022-2
Datum: 09.08.2022

ZAPISNIK

11. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
09. 08. 2A22, ob 18.00 uri, y sejni sobi Obiine Podietrtek

PRISOTNI: Vladimir Hrovatid, Bo5tjan Hostnik, Darija Straus Trunk, JoLicauhnah
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, vi5ja svetovalka za splo5ne in pravne zadeve in Peter

Misja, Zupan

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatid, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija s
prisotnimi 4 dlani sklepdna ter podal v mzpravo predlog dnevnega reda.

Soglasno (4 ZA) in brez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED :

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja

2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Obiine Podietrtek zaleto2022
3. Razno

K 1. toEki

ilani komisije na zapisnik 10. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (4 ZA)je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in
imenovanja.

K 2. toCki

Uvodno obrazloZitev je podal predsednik komisije. Povedal je, da je bil na podlagi sklepa

obdinskega sveta o podelitvi primanj Obdine Poddetrtek v letu 2022, objavljen javni razpis. Do

roka,01. avgusta 2022, so prispeli predlogi predlagateljev, razvidniizpiloLenega zbirnika,

kateremu so priloZeni tudi predlogizobrazloZitvami. Komisijaje obravnavalaprispele predloge

od najvi5jega navzdol, in sicer:

ZAPOD NAZIVA OBiAI\ ni bilo podanih predlogov.



ZA PODELITEV PLAKETE OBdINE
l. g. Gojku LoniariCu, stan. Pristava pri Mestinju 23,3253 Pristava pri

Mestinju
Predlagatelji: AleS Drozg, Darija Straus Trunk, Zan Ilek, Klavdija Kovadid,

Marko Jurak, JoZica UZmah, Nada Kodrin
Zupan Peter Misja in Obdinska uprava Obdine Poddetrtek

Obrazloiitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagateljev. ilani komisije so se strinjali z
navedbami iz predloZene obrazloZitve. V razpravi je bilo izpostavljeno aktivno sodelovanje g.

Gojka Londarida in svetovanje pri razlidnih projektih, ki vplivajo na razvoj Obdine Poddetrtek.

ilani komisije so po razpravi s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli priznanje obiine g. Gojku Loniariiu,
stan. Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju, za aktivno sodelovanje in
svetovanie pri razliinih projektih, ki vplivajo na razvoj Obiine Podietrtek.

E ITEV PRIZNANJA OBdINE
1. g. Miranu Kovaiiiu (po smrti), nazadnje stan. Pristava pri Mestinju 7a,

3253 Pristava pri Mestinju
Predlagatelji: Kultumo druStvo Pristava pri Mestinju

Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju
Planinsko druStvo Pristava
Prostovoljno gasilsko druStvo Pristava pri Mestinju
Sportno druStvo Pristava pri Mestinju
Turistidno druStvo Pristava pri Mestinju
Zupnij ski urad Sv. Ema
Lista za KS Pristava

ObrazloZitev je razvidna iz priloZenega predloga predlagatelja. ilani komisije so se strinjali z
navedbami iz predloZene obrazloiitve in da se prizranje podeli posthumno. V razpravi je bilo
izpostavljeno, da g. Miran Kovadid uspe5no opravljal samostojno dejavnost ter vedkrat

nesebidno pomagal sokrajanom in druStvom.

elani komisije so po razpravi s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednji

SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli posthumno priznanje obiine g. Miranu
Kovaiiiu, nazadnje stan. Pristava pri Mestinju 7a,3253 Pristava pri Mestinju, za uspe5no

opravljanje samostojne dejavnosti in nesebiino pomoi sokrajanom ter drultvom.

ZA,PODELITEV DENARNE NAGRADE
1. Kulturno umetniSkemu dru5tvu >>Emine<< Podietrtel! TrSka cesta 26,3254

Podletrtek
Predlagatelji: Marko Jurak, Gojko Londarid, AleS Drozg, JoLica Uimah, Janez

llek, Bo5tjan Misja

dlani komisije so razpravljali o podanem predlogu in se strinjali, da se za denamo nagrado

predlaga Kultumo umetni5ko dru3tvo >Emine< Poddetrtek.

Po razpravi so dlani komisije s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli naslednji



SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da podeli denarno nagrado Kulturno
umetniSkemu drultvu >>Emine< PodEetrtek, Tr5ka cesta 26,3254 Podietrte\ za uspe5no
delo na podroiju kulturnega delovanja in promocije Obiine Podietrtek.

K 3. toiki

Pod to todko ni bilo razprave.

Sejaje bila zakljudena ob 18.20 uri.

Zapisala:
Katja Mlaker

Predsednik komisije
Vladimir Hrovatid, L r



@l
Htadinska knjiqa
TncovtNl

AleS Drozg
Pristava pri Mestinju 40/b
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OB.INA PODEETRTEK
Komisij a za mandatna vpraSanj a,

volitve in imenovanja
TrSka cesta 59
3254 Poddetrtek

ZADEVA: PREDLOG PODELITVE PRIZNANJA PLAKETE OBEINE
PODEETRTEKZALETO 2022

Za priznanje Obiine Podietrtek za plaketo obiine Podietrtek predlagamo gospoda
Gojka Londarit rojen: 30.01.1960 Pristava pri Mestin.iu 23,3253 Pristava pri Mestinju.

OBRAZLOZt'tnV

Zopetje leto naokoli in je das za podelitev obdinskih priznanj. Konduje se naSe 4 letno
mandatno obdobje. Nedvomno je vsak izmed nas po svojih modeh prispeval k razvoju in
uspe5nemu delovanju obdine. Lahko redem, da ravno v zadnjem obdobju je veliko svojega
dasa, znanja, truda, izku5enj prispeval naS so-svetnik Gojko Londarid, ki je v obdinskem svetu
vse od leta 1995 in je vseskozi dejaven v razlidnih odborih.
V zadnjih letih je bil aktivno vkljuden in prisoten pri vseh vedjih projektih - investicijah v
obdini in sicer:
- prizidek k osnovni Soli in prizidek vrtca v Pristavi pri Mestinju
- vrtec Poddetrtek
- Sportna dvorana
- javne kanalizacije v obdini
- Emina pot
- stolp na Rudnici
- sanacija knjiZnice Poddetrtek
- izgradnja nove distilne naprave Poddetrtek
- obnova gradu Poddetrtek

Je ilovek, ki ima veliko znanja, izkusenj, izvira iz podrodja gradbene stroke in se spozra kako
pristopiti k dolodenern projektu. Svojo poklicno pot je zacel v celjskem gradbenem podjetju
Gradis, poslovno pot pa je nadaljeval v dmZinskem podjetju Gamen d.o.o..

rii



Veliko svojega casa je narnenil za koordiniranje in izvec-lbo obnove gradu in bil v veliko
pomod tudi obdinski upravi pri realizaciji rnarsikaterega pro-jekta.
Prav je, da tudi iz naSe sredine opazimo koga. komu redemo hvala in nedvomno podpremo
njegovo delo, trud in poZrtvovalnost.

Nekateri kolegi svetniki in svetnice smo misleii, da bi se mu za ves njegov vei letni trud
in doprinos podelila plaketa obiine.

Predlagatelji:

AleS Drozg

Darja Straus Trunk

Zan Ilek

Klavdija Kovadid

Marko Jurak

JolicaUirnah

Nada Kodrin
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S.O,GLASJE K/\N{DIDATA

Spodaj podpisani/a.

ime in priimek:

naslov stal nega prebi val isca

teletbn:

elektronska poSta:

Datum: 29 7 LoZ-Z

6CJrc
Dr: l-t r---f- 2

Ctt 6+a gc7
c;xtte N c qAft€L,_91

podajam pisno soglas.ie h kandidaturi za dodelitev naziva iastni obian, plakete, priznanja
ali nagrade Obiine Foddetrtek za teto 2022.

Hkrati izjavljam. da sem seznanjen/a. da bo Obiina Poddetrtek moje osebne podatke. ki sem jih
posredoval/a prostovoljno. obdelovala v skladu s Splo5no uredbo o uarstnu osebnih podatkov -GDPR in izkljudno za namen izvedbe javnega razpisa o podelitvi priznanj Obtine Poddetrtek za
leto 2022 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o podeljwanju priznanj Obdine
Podietrtek. Obdina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki. dolodenimi v
klasifikacijskem nairtu obdine in na primeren rraiin. tako da ne bo pri5lo do morebitnih
neupraviienih razkritij podatkov nepoobla5ienim osebam. Obiina bo omogodila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih podatkov izkljudno pooblaSdenim uporabnikom za obdelavo
osebnih podatkov. Obdina pri obdelavi osebnih podatkov iz teg.a soglasja ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odlocitev, vkljudno z oblikovanjem profilov. Z"agotovitev podatkov
je potrebna. v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni. postopka ne bo riozno obravnavati.
Osebnih podatkov obdina NE prenaSa v tretje drZave ali mednarodne organizacije.

Seznanjen/a sem. da imam glede osebnih podatkov. ki se nanaSajo name. pravico seznaniwe.
dopolnitve- popravka in ugovora (vkljudno s pravico do pritozbe pri informacilst<em pooblasiencu
in sodnim varstvom pravic)' Podrobnejse informacije o tlm, kakoobiina ,uuni.osebnimi podatki.
so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaSiene osebe za varstvo osebnih podatkov. ki so
dostopni na spletni strani obiine.

Seznanjen/a sem tudi- da bodo moji osebni podatki (osebno ime in dosezki) javno objavljeni.

I
Podpis kandidata/ke

LCI,ICAIZI C
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VOLITVE [hi ilVIENOVANJA
Tr5ka cesta 59
3254 PODCETRTEK

ZADf, V,A; PODII-ITEV PT-AKETE OB.NI{E POIDCETR.TIK

Obcinska uprava in Zupan Obcine Fodcetrtek podajajo predlog za podelite!.
obiinskega priznania-plakete obdine svetniku g. Gojku Loniariiu" G. Gojko je
zelo aktiven clan obdinskega sveta in sodeluje pri zasnovi in izvedbi vecjega
Stevila projektov v obdini. Obdinski upravi in Zupanu s svojim znanjem in
izkuSnjami velikokrat svetuje in pomaga pri realizaciji projektov. Posebej pa je
bil aktiven pri projektih: izgradnja razglednega stolpa, eu podeetrtek in ostalih
CN, obnovi gradu Podcetrtek ter drugih projektih.32543254Yedno je pripravljen
sodelovati in z razlidnimi pozitivnimi nasveti izredno vpliva na izvedbo in razvoj
projektov r,' Obdini Poddetrtek

Obiinska upra'va 2upan
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PREDLOG ZA PODELITEV PRIZTTIANJA oBE
ZA LETO 2A22

Pj?EDI-AGATELJI

: f c !i.iA
F --,D C E TR TEK

KDP
luan

ristava , KS Pristava, PD Pristava, PGD pristava, St
ijski urad Srr. Ema in Lista za KS Pristava

- f\AZIV CASTA// OBCA/V
- PLAKETO C8d/NE
- PRIZNANJE OtsEWE
- DENARNO NAGRADO

^ ,^,

Obdina Poddetrtek za leto 2022 razpisu;e nasiednj; 4
wrrvw.em ka-biro.si

ZA PRIZNANJE O.BEINE PODEETRTEK {PO SrNr'ti) PREDLAGAMO:

MIRANA KOVAC\I rojen' 07 04.1
Pristava pri Mestinju 7A, 3253 Pristava

956, umrl: 12.02.2022,
pri Mestinju

OBRAZLOarcCV PREDLOGA:

Gospod Miran Kovacid je bil dolgoletni krajan Pristave pri t\Iestinju. kateri je letos
februarja tragiCno umrl.
Kot mlad fant je najprej delal na domaci kmetiji, nato je svojo delovno pot nadaljeval
v lesnem podjetju Bohor tutestinje, kjer je pridobil ogromno izkuSenj in znanja pri
obdelavi lesa, kar mu je pomagalo, da je v tej branZi od leta lggZ Oilje nadaljeval
svojo samostojno pot. Na domaciji sije iz gospodarskega poslopja uredil delavnico in
nabavil stroje za obdelavo lesa.
Glede na znanje, spretnost in iznajdljivost so k njemu prihajali ljudje od blizu in daled,
ki so potrebovali kakr5no koli pomod pri izdelavi o2. obdelavi'lesi. trie glede na njegovo
obremenjenost, sije bil pripravljen za vsakogar vzeti 6as. mu svetovjti, nalti najOiljSo
resitev in izdelek iz lesa tudi narediti, mnogokrat tudi brezpladno.

Kakor krajanom, je tudi druStvom, ki delujejo v Pristavi pri Mestinju prisko6il na pomod
tako s svojim delom, kot tudi financno in materialno z iesom. Pri nlem, so bili vedno
na razpolago vsi stroji za obdelavo lesa.

Planinskemu druStvu Pristava je pomagal zgraditi leseno zavetisce z nadstreSkom
Smarnica na [/ali Rudnici . ,io 'notrJnio 

iri zunanjo opremo. p6 stolpu Zdravja inveselja stoji leseni kiosk, namenjen tocenju pijade obiikovalcem stotpi, ki je prav takov veliki meri njegov izdelek. Vse v vedini brezpladno.

Gasilskemu drustvu Pristava je pomag.al pri adaptaciji g-asilskega doma, vsako leto je
bil finandni sponzon ob izdelavi gasitskih koledarjev, eiirta p tuol Lotei [etim gasitskim
vozilom.

KD Pristava je bil sponzor pri izdajt.l. prvega CD_ja

KS Pristava je veckrat prispeval les in izclelal rnarsikateri izdelek.

1



Sportnernu dr'urStrvr-r Prrstava je lzdelal ogra.jo pocl nadstreSkom objekta pri Solskern
igriScu.

TD Prisiava je claroval in izclelova! lesene dele za pctrebe pri krne6kih paradah.

:
Zupniji Sveta Ema je daroval ies in izdetal ograjo okoli vsen kapelic in 2upniSca
Finandno je podprl prenovo orgel v cerkvi sv. Eme.

V casu opravljanja sa'mostojne dejarinosti je v biiZini svojega doma zgradil vecji
poslovni objekt za svoje potrebe. Zaradi objektivnih razlogorr, poslovnega objekta. ni
nikoli uporabljal za svojo dejarrnost, je pa leta 2016, le tega oddal v najem podje'tju
Automotive Synergies d. o. o., v katerem je dobilo zaposlitev 60 delavk in delavcev
iz na5e in 5ir5e okolice Kljub temu, da je objekt oddal v najem, je Miran 5e vedno
deloval kot dober gospodar. Vedno je znal prisluhniti zaposlenim in narediti kak5ne
izbolj5ave za lalje opravljanje dela, predvsem je v zimskih mesecih skrbel za kurjavo
in opravljal vsa potrebna vzdrZevalna dela in s tem poskrbel za dobro podutje vseh
zaposlenih.

Vsi se zavedamo njegove velidine, kot dloveka, krajana, ki je bil vedno pripravljen
pomagati dru5tvom, cerkvi, skupnosti in nenazadnje slehernemu ob6anu Obcine
Podcetrtek in Sir5e. Njegov humor in dobrosrdnost , kiju je rad delil z vsemi, sta bila
neomajna.

Ob izgubi na5ega obdana, krajana in nadvse dobrega prijatelja Mirana Kovadid iz
Pristave pri Mestinju, kateremu se v casu Zivljenja nismo uspeli dovolj zahvaliti,
predlagamo, da se mu posthumno podeli priznanje Obcine Podcetrtek

KS Pristava

PD Pristava aY
PGD Pristava 9as
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SOGLAS.IE SVOJCEV IC{NDTD.CITA

Spodai podpisani/a.

ime in priirnek:

naslov stalnega prebivaliSda:

telefon:

elektronska poSta:

sorodstveno razmerje do kandidata:
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podajam pisno soglasje h posthumni kandidaturi
za dodelitev naziva iastni obtan, plakete, priznanja ali nagrade Obiine Podietrtek za leto
2022.

Hkrati izjavljam. da sem seznanjen/a. da bo Obdina Poddetrtek moje/kandidatove osebne podatke.
ki sem jih posredoval/a prostovoljno. obdelovala v skladu s SploSno uredbo o varst'vu osebnih
podatkov - GDPR in izkljudno za namen izvedbe javnega razptsa o podelitvi priznani Obdine
Podietrtek zaleto 2022 na podlagi Zakonao lokalni samoupravi in Odloka o podeljevanju priznanj
Obiine Poddetrtek. Obiina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki. dolocenimi v
klasifikacijskem nairtu obiine in na primeren nadin. tako da ne bo priSto <1o morebitnih
neupravidenih razkritij podatkov nepooblaSdenim osebam. Obdina bo omogodila obdelavo
oziroma posredor,'anje osebnih podatkor,' izkljudno poobla5denim uporabnikom za obdelavo
osebnih podatkov. Obdina pri obdelavi osebnih podatkov iz tega soglasja ne uporablja
ar'tomatiziranega sprejemanja odloditev. vkljudno z oblikovanjem prolilov. Zigotovitev podatkov
je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni. postopka ne bo rio2no obravnavati.
Osebnih podatkov obdina NE prena5a v tretje drLave ali mednarodne organizacije.

Seznanjen/a sem. da imam glede osebnih podatkov. ki se nanaSajo name/kandidata. pravico
seznanitve. dopolnitve. popravka in ugovora (vkljudno s pravico do pritoZbe pri Informa.lrt.*
pooblaSiencu in sodnim varstvom pravic). PodrobnejSe informacije o tem. kako obdinuriuru,
osebnimi podatki- so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaSdene osebe za varstvo osebnih
podatkov. ki so dostopni na spletni strani obdine.

Seznanjeda sem tudi. da bodo moji/handidatovi osebni podatki (osebno ime in doseZki) javno
objavljeni.

Datum t !t, t,v 4/,.1 /)
^r\J 

L* Podpis svojca kandidata/ke: ')-( / c-( e-'/C
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OtsEINA PODCETR,TEK
Komisija za nmamdatma vpna5amja,
volitve im imaemovamja
TnSka cesta 59, Foddetntefi<

www.emka-biro.si

Daturn: 29.7.2022

ZADEVA: Fredlog za podelitev priznanja denarne nagrade Obtine Podietrtek za leto
2422

Za prtznanje Obiine Podietrtek >DENARNA NAGRADA<< za leto 2022 predlagamo

KULTURNO UMETNISKO DRUSTVO >)EMINE( PODdETRTEK,
Tr5ka cesta 26,3254 Podietrtek;

za uspe5no delo na podrotju kulturnega delovanja in promocije obiine Podiefi:tek.

OBRAZLOZTTUV

Zaietki vokalne skupine segajo v prvo polovico leta 2016. novembra tega leta so ustanovile
kulturno druStvo Emine. Pojejo na porokah in na vseh prireditvah v obdini Poddetrtek in Sirse,
kamor jih povabijo. Vsa leta dobro sodelujejo tudi s Termami Olimia, kjer nastopajo za
njihove goste.

Vsako leto pripravijo samostojni koncert na katerega povabijo tudi pevske prijatelje od blizu
in daled. Vsako leto nastopijo na reviji lokalnih pevskih zborov in bile vsakid predlagane na
regijski nivo tekmovanja.

Januarja 2017 so nastopile na dobrodelnem koncertu Lions club-a Roga5ka Slatina z
naslovom Oh happy day. Tam sta jih na orglah spremljala priznana organista ljaSa Drovenik
Adamec iz Roga5ke Slatine in Aleksey Vylegzhanin (ruski organist).

Jeseni 2018 so nastopile na koncertu priznanega pianista g. Ermina Tkalca iz RogaSke Slatine
G. Ermin Tkalec, ki trenutno dokonduje doktorski Studij na Royal College of London.

Ponosne so na to, da se povezujejo tudi z druStvi iz sosednjih obdin in celo iz sosednje drZave
Leta 2019 so sodelovale na Danima glume v Humu na Sutli in se tam povezale s Klapo
Kmeti, ki so lani poleti nastopili na njihovem koncertu ob peti obletnici delovanja druStva. ki
se je odvil v samostanu v Olimju. Tudi v teh neugodnih epidemioloSkih dasih se trudijo biti
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kar se da aktivne. Na svoji facebook strani so v lanskem letu pripravile 4 posnetke, ki
opisujejo njih in njihov prerez delovanja druStva.

Predlagatelji:

Marko Jurak
Gojko Londarid
AleS Drozg
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