Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, št. 4/16) in 11. člena Odloka o priznanjih
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 7/13), na …. redni seji
……….. sprejel naslednji
SKLEP

V letu 2016 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
I.
Priznanje »GRB« prejme GERTRUDA TERČAK
za nesebično in zavzeto vodenje Društva upokojencev Polzela, kar se odraža v vseh aktivnostih,
ki se izvajajo v društvu in predstavlja njeno življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled
društva in Občine Polzela.
Priznanje »GRB« prejme SIMON OGRAJENŠEK
za aktivno delovanje v vseh pomembnejših sferah družbenega, gospodarskega in političnega
življenja v Občini Polzela ter osebnega prizadevanja, da sta Andraž nad Polzelo in Dobrič širše
razpoznavna in urejena kraja.
II.
Priznanje »PLAKETO« prejme KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ
za varovanje kulturne dediščine, negovanja ljudskih običajev ter sooblikovanje kulturne,
turistične in celostne podobe Občine Polzela ter dolgoletno vzorno in uspešno zadovoljevanje
kulturnih potreb prebivalcev Andraža nad Polzelo in Dobriča.
Priznanje »PLAKETO« prejme LOVSKA DRUŽINA POLZELA
za 70. let aktivnega in ustvarjalnega delovanja v Občini Polzela ter za izredne zasluge pri
uresničevanju namena in nalog lovstva kot varovanja narave in ohranjanja življenja v njej.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.

Polzela,………………..
Številka………………..

Jože Kužnik
Župan

O b r a z l o ž i t e v:

Občina Polzela vsako leto podeljuje priznanja posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim,
društvom in drugim pravnim osebam za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki
pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki
Sloveniji ali na mednarodnem področju, za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in
dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Polzela, za pomembne dosežke v krajšem
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo ter za dosežke na področju inventivne dejavnosti.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela Uradne objave, št. 7/13) sprejeme odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki lahko predlaga Občinskemu
svetu praviloma tri plakete Občine Polzela, največ dva grba Občine Polzela in največ en predlog
za častnega občana Občine Polzela ter nagrado »Inovator«.
Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016, je bil v mesecu maju objavljen na spletni
strani Občine Polzela www.polzela.si, v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela ter na oglasni
deski Občine Polzela. Rok za oddajo predlogov je bil 19. 8. 2016.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 11. seji, ki je bila dne 19. 8.
2016, obravnavala prispele predloge:

1.

predlagatelj
Društvo upokojencev Polzela

Predlagani dobitnik priznanja
Gertruda Terčak

priznanje
GRB

2.

ZŠAM Savinjska dolina

Moški pevski zbor ZŠAM
Savinjska dolina

GRB

3.

Združenje borcev za vrednote NOB
Žalec KO Andraž - s podporo
društev:
KD Andraž
DU Andraž
PGD Andraž
ŠD Andraž
DPM Andraž
Društvo za varovanje ložniškega gričevja

Simon Ograjenšek

GRB

Milan Pečnik

GRB

Kulturno društvo Andraž

PLAKETA

Lovska družina Polzela

PLAKETA

4.

5.

6.

Združenje borcev za vrednote NOB
Žalec KO Andraž - s podporo
društev:
DU Andraž
ŠD Andraž
DPM Andraž
Društvo za varovanje ložniškega gričevja
Združenje borcev za vrednote NOB
Žalec KO Andraž - s podporo
društev:
DU Andraž
PGD Andraž
ŠD Andraž
DPM Andraž
Društvo za varovanje ložniškega gričevja
Martin Slapernik

Na podlagi pregleda prispelih predlogov na razpis za podelitev priznanj Občine Polzela v letu
2016 komisija občinskemu svetu predlaga, da se v letu 2016 podelijo priznanja, kot izhaja iz
predloga sklepa.

Pripravila:
Alenka Kočevar
direktorica občinske uprave

Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Predsednik
Niko Kač

