Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine
Polzela (Uradni list RS št. 78/2013) na …….. redni seji dne, ……………….. sprejel naslednji

SKLEP

I.
V komisijo za izvedbo razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«, se kot predstavnika
Občine Polzela imenujeta:
- Aleš Trbežnik, Rožna cesta 17, 3313 Polzela,
- Marjan Verdev, Andraž 17, 3313 Polzela.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Polzela, ……………………
Številka: …………………….

Jože Kužnik
Župan

O b r a z l o ž i t e v:

Župani Spodnje Savinjske doline, so na 6. kolegiju županov dne, 5. 11. 2015 med drugim
obravnavali tudi problematiko izvedbe in izbora Inovatorja Spodnje Savinjske doline.
Začetki razpisa »Inovator leta« segajo že v leto 2006, ko je z zbiranjem najboljših inovacij pričela
Občina Žalec. V letu 2012 je na pobudo upravljavca razpisa Razvojne agencije Savinja k razpisu
pristopilo še ostalih 5 občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko). S tem je razpis bistveno pridobil na veljavi, tako v smislu povečanja nabora
prijaviteljev kot tudi zajema finančnih sredstev za izvedbo razpisa, ki je bil preimenovan v
»Inovator leta SSD«.
V letu 2015 pri razpisu zaradi finančne situacije nista sodelovali občini Tabor in Vransko, v letu
2016 pa zaradi finančne situacije ne bodo sodelovale občine Tabor in Vransko in Braslovče. Gre
za začasen ukrep občin.
Zaradi navedenega, so župani na 6. kolegiju županov SSD sprejeli sklep, da se na novo formira
komisija za izvedbo razpisa, ki jo sestavlja 7 članov, in sicer:
- 3 predstavniki Občine Žalec,
- 2 predstavnika Občine Prebold,
- 2 predstavnika Občine Polzela in
- 1 predstavnik Zbornice Zasebnega gospodarstva Žalec.
Rok za posredovanje kandidatov za predstavnike komisije RA Savinji Žalec, je do 30. 11. 2015.
Sedanji član komisije za izvedbo razpisa s strani Občine Polzela je bi
(predsednik komisije).

Dr. Jožef Korber

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila javni poziv za zbiranje
predlogov ter na podlagi prejetih predlogov na seji, dne 13. 11. 2015 sprejela sklep, da se v
komisijo za izvedbo razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«, kot predstavnika Občine
Polzela predlagata Aleš Trbežnik, Rožna cesta 17, 3313 Polzela in Marjan Verdev, Andraž 17,
3313 Polzela.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

