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Polzelan – URADNE OBJAVE, št. 11/2018, z dne 28. 12. 2018

2 0 1 8

Na podlagi 1. odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 1. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni seji 19. 12. 2018 sprejel

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/16 – v nadaljevanju:
poslovnik) se spremeni 1. točka 60. člena tako, da se glasi:
»Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ima sedem članov.«
2. člen
V poslovniku se spremeni 1. točka 61. člena tako, da se glasi:
»Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ima sedem članov.«

3. člen
V poslovniku se spremeni 1. točka 62. člena tako, da se glasi:
»Odbor za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve ima sedem članov.«
4. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Polzela, 19. 12. 2018
Številka: 007-3/2018-3
Jože Kužnik l.r.
			

Župan

Na podlagi 6. člena Pravilnika o priznanjih Zveze športnih društev Polzela z dne 13. 3. 2018 Zveza športnih društev Polzela objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj
Zveze športnih društev Polzela za leto 2018
I.
vrsta priznanj
Priznanja zveze so: priznanja za športne dosežke, priznanja za
pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela in jubilejna priznanja. Za športne dosežke se podelijo naslednja priznanja: zlata plaketa zveze, srebrna plaketa zveze, bronasta plaketa
zveze in priznanje zveze. Za pomemben prispevek pri razvoju
športa v Občini Polzela se podeli naslednje priznanje: zlata plaketa zveze. Za jubileje se podelijo naslednja priznanja: zlati znak
zveze, srebrni znak zveze in bronasti znak zveze.
II.
kriteriji za podelitev
Za priznanje lahko kandidirajo športniki, športne ekipe in športni
delavci, ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih ali drugih organizacijah s sedežem v Občini Polzela, športniki in športni delavci s stalnim bivališčem v Občini Polzela, ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih zunaj Občine Polzela, ter športna društva s
sedežem v Občini Polzela.
Priznanje se podeli posameznikom, ekipam in društvom ali drugim organizacijam za dosežene športne uspehe, dolgoletno delo
na področju športa in izjemne prispevke k razvoju in popularizaciji športa v Občini Polzela.
III.
predlagatelji
Za posamezno priznanje lahko kandidate predlagajo športna društva ali druge organizacije, organi, zveze, javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja, organi Občine Polzela ter posamezniki.

IV.
predlog za podelitev
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o vrsti
predlaganega priznanja in o predlaganem kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, ime društva oz.
organizacije, iz katere prihaja, fotografija, če je kandidat posameznik, oziroma podatki o društvu ali drugi organizaciji (naziv,
sedež), obrazložitev predloga ter predlagateljevi podatki).
V.
oblika, naslov in rok
Predlog za podelitev priznanja se pošlje na predpisanem obrazcu z zahtevanimi podatki na Zvezo športnih društev Polzela, na
e-mail: kapitlerivan@gmail.com ali po klasični pošti na naslov:
Zveza športnih društev Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
do 10. januarja 2019.
VI.
obrazec in pravilnik
K javnemu razpisu je priložen obrazec »Predlog za podelitev priznanja Zveze športnih društev Polzela«.
Dodatni kriteriji za podelitev priznanj so navedeni v Pravilniku o
priznanjih Zveze športnih društev Polzela z dne 13. 3. 2018, ki je
priložen k javnemu razpisu.

Polzela, 19. 12. 2018
			

Jože Kužnik l.r.
Župan

Upravnemu odboru
ZŠD Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

obrazec

PREDLOG

Za podelitev športnega priznanja v Občini Polzela
za leto 2018
1) Ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja:
Predlagatelj – organizacija:
Naslov organizacije:
Telefon:
Fax:
Elektronski naslov:

2) Za podelitev športnega priznanja ZŠD Polzela predlagamo:
Za fizične osebe
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:

PREDLAGANO PRIZNANJE: (Obkroži.)
1. Vrhunski mednarodni dosežek
2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
3. Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV (če je več kandidatov, je lahko tudi priloga):

				

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.

Za športna društva
Naziv organizacije:
Sedež organizacije – naslov:
Naslov:

PREDLAGANO PRIZNANJE: (Obkroži.)
1. Vrhunski mednarodni dosežek
2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
3. Življenjsko delo ali izjemen prispevek pri razvoju športa

*NAŠTETI DOSEŽKI – OBRAZLOŽITEV:

				

* Pri tekmovalnih dosežkih ne pozabite vpisati števila tekmovalcev v posameznih tekmovalnih kategorijah.

V				, dne		

				

Žig:

		

Podpis predlagatelja:

Predlog v dani ali prirejeni obliki ožigosajte in podpišite ter dostavite ZŠD Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
s pripisom: »Športno priznanje v Občini Polzela 2018«.
Elektronsko verzijo pošljite na elektronski naslov: kapitlerivan@gmail.com

