PREDLOG
Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine
Polzela (Uradni list RS št. 78/2013) in 11. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 7/2013), na svoji ……. redni seji dne, ……………
sprejel naslednji
SKLEP
V letu 2015 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
I.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« prejme KONRAD BRUNŠEK
za posebno pomembna dejanja, družbeno angažiranost in zasluge na področju ohranjanja
kulturne dediščine, kulture in športa, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju lokalne
skupnosti ter doprinos k njenemu ugledu, prepoznavnosti in promociji po Sloveniji in v svetu.
II.
Priznanje »GRB« prejme JOŽE VREČKO
za izredno nesebično pripadnost do tenisa in ostalega športa v občini, kar predstavlja izredno
življenjsko delo, ki je pomembno za ugled in razvoj športa v Občini Polzela.
Priznanje »GRB« prejme ERNEST OBRMAYER
za velikodušno predajo muzejske zbirke starih traktorjev lokalni skupnosti, kar predstavlja
izredno življenjsko delo, ki je pomembno za ugled in razvoj turizma v Občini Polzela.
III.
Priznanje »PLAKETA« prejme TADEJ ZUPAN
za požrtvovalno osebno delo na področju prostovoljstva, zaščite in reševanja ter promocije
Občine Polzela.
Priznanje »»PLAKETA«« prejme SREČKO RAJH
za prizadevno in uspešno delo na društvenem področju in vsestransko aktivno delovanje v
okviru Občine Polzela.
Priznanje »»PLAKETA«« prejme DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ
za 20 letno delovanje ter vzgoje otrok in mladine v povezavi z in za naravo ter razvoj
taborništva v Občini Polzela.
IV.
Priznanje »INOVATOR« prejme MATEJ PODBREGAR
za inovacijo: naprava in metoda za nepretrgano merjenje arterijske vaskularne kompliance,
utripnega volumna in minutnega volumna srca.

Številka: …………………….
Polzela, …………………..

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. 7/2013) 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 2015, je bil v mesecu marcu 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 21. 8. 2015.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 5. seji, ki je bila dne 3. 9.
2015, obravnavala prispele predloge:
predlagatelj
dobitnik priznanja
vrsta priznanja
ni opredeljeno
1.
Tenis klub Polzela
JOŽE VREČKO
2.

Jože Kužnik, župan

MATEJ PODBREGAR

INOVATOR

3.

KUD Polzela

MATJAŽ JERŠIČ

ni opredeljeno

4.

KUD Polzela

IGOR PUGARTNIK

ni opredeljeno

5.

ZKTŠ Polzela , KORK Polzela, TD Občine
Polzela, ZŠAM Savinjske doline, Društvo
Malteška pomoč Slovenija, Društvo
upokojencev

ERNEST OBERMAYER

GRB

KD Andraž, PGD Andraž, ŠD Andraž
DU Andraž, DPM Andraž
KO ZZB za vrednote NOB

KONRAD BRUNŠEK

ČASTNI OBČAN

KD Andraž, PGD Andraž, ŠD Andraž
DU Andraž, DPM Andraž
KO ZZB za vrednote NOB

SREČKO RAJH

PLAKETA

Aleksandra in Matjaž Hribernik, Saška in
Matej Jelen, Saša in Ožbalt Podpečan,
Liljana in Branko Novak, Brigita in
Dušan Rojc, Mojca Divjak Gulin in Rafael
Gulin

DRUŠTVO
TABORNIKOV ROD
PUSTI GRAD ŠOŠTANJ –
ČETA ZELENEGA
ZLATA POLZELA

KD Andraž, PGD Andraž, ŠD Andraž
DU Andraž, DPM Andraž
KO ZZB za vrednote NOB

SIMON OGRAJENŠEK

GRB

10.

Bojan Jurak in skupina občanov

TADEJ ZUPAN

GRB ali PLAKETA

11.

Urška Jeršič

MARKO SLOKAR

GRB

6.

7.

8.

9.

GRB oz. PLAKETA

Na podlagi pregleda prispelih predlogov na razpis za podelitev priznanj Občine Polzela v letu
2015 komisija občinskemu svetu predlaga, da se v letu 2015 podelijo priznanja, kot izhaja iz
predloga sklepa.

Pripravila:
Alenka Kočevar
direktorica občinske uprave

Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Predsednik
Niko Kač

