
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlog 

 

Na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 

poročevalec Občine Polzela, št. 4/16)  in tretjega odstavka 10. člena Odloka o priznanjih Občine 

Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) je  Občinski svet 

Občine Polzela na ……... redni seji …………. sprejel naslednji 

 

 

 

 

S K L E P 

 

 

V letu 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela: 

 

1. Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli DAVIDU KRKU  

za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva v Občini 

Polzela ter aktivno delovanje na športnem kulturnem, okoljskem in političnem 

področju, kar je za Občino Polzela izrednega pomena. 
 

2. Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli MARJANI ŠMAJS  

Za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju socialnega varstva v 

Občini Polzela, kar je za Občino Polzela izrednega pomena. 

 

3. Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli FERDINANDU GLAVNIKU  

za večletno udeležbo sodelovanje pri različnih prostovoljnih aktivnosti v 

Hortikulturnem društvu, Planinskem društvu Polzela, Kulturnem društvu Cecilija in 

Župnijski Karitas Polzela. 

 

4. Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli TAJANI VRBNJAK 

za večletno udeležbo in aktivno ter nesebično sodelovanje pri različnih prostovoljskih 

aktivnostih v Občini Polzela. 

 

 

5. Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli IDI JEVŠNIK 

za večletno aktivno in predano delo ter prispevek na likovnem področju v Občini 

Polzela. 

 

II. 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja. 

 

 

 

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. 2/18) 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. 

 

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2019, 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 20. 8. 2019. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na 4. seji, ki je bila 28. 8. 2019  

obravnavala prispele predloge: 

 

Predlagatelj/-i Predlagani 

kandidat 

Priznanje Dejanje, delovanje, dosežek, uspeh 

KO RK Polzela 

DU Polzela  

Tajana 

Vrbnjak 

plaketa Za večletno udeležbo in sodelovanje 

pri različnih prostovoljskih aktivnostih 

v Občini Polzela. 

 

Peter Helbel Franc 

Blagotinšek  

plaketa Za požrtvovalno zavzetost za dobrobit 

ter urejenost Dobriča. 

Zdenka Jelen Ferdinand 

Glavnik 

grb Za večletno udeležbo in sodelovanje 

pri različnih prostovoljnih aktivnosti v 

Hortikulturnem društvu, Planinskem 

društvu Polzela, Kulturnem društvu 

Cecilija in Župnijski Karitas Polzela. 

 

 

PGD Andraž nad Polzelo 

KOZB za vrednote NOB 

Andraž 

KD Andraž  

DPM Andraž 

Društvo Ložniško gričevje 

DU Andraž nad Polzelo 

ŠD Andraž 

 

 

 

 

 

David Krk 

 

 

 

grb 

 

 

Za aktivno, požrtvovalno, nesebično in 

predano delo na področju gasilstva v 

Občini Polzela ter aktivno delovanje 

na športnem kulturnem, okoljskem in 

političnem področju v občini. 

 

PGD Andraž nad Polzelo 

KOZB za vrednote NOB 

Andraž 

KD Andraž 

DPM Andraž 

Društvo Ložniško gričevje 

DU Andraž nad Polzelo 

ŠD Andraž 

 

 

 

 

 

 

Mirko Meh 

 

 

plaketa 

 

 

Za požrtvovalno zavzetost za dobrobit 

in urejenost Andraža nad Polzelo ter 

prispevek k boljšemu življenju 

krajanov. 

http://www.polzela.si/


 

 

PGD Andraž nad Polzelo 

KOZB za vrednote NOB 

Andraž 

KD Andraž 

DPM Andraž 

Društvo Ložniško gričevje 

DU Andraž nad Polzelo 

ŠD Andraž 

 

 

 

 

 

Iztok Drobež 

 

 

 

plaketa 

 

 

 

Za aktivno, požrtvovalno, nesebično in 

predano delo na področju gasilstva v 

Občini Polzela. 

Slavko Alojzij Pižorn 

DU Andraž nad Polzelo 

PGD Andraž nad Polzelo 

KD Andraž 

KOZB za vrednote NOB 

Andraž 

ŠD Andraž 

DPM Andraž 

Društvo Ložniško gričevje 

 

 

 

 

Borut Pahor 

 

 

 

častni 

občan 

 

Za pobudo, da se slovesnost spomina 

na padle ameriške pilote zaradi 

sestrelitve letala v drugi svetovni vojni 

poimenuje v slovesnost državnega 

pomena, kar pomeni izjemen prispevek 

k ugledu in uveljavljanju Občine 

Polzela v Republiki Sloveniji in na 

mednarodnem področju. 

 

Zveza društev za socialno 

gerontologijo Slovenije, MB 

 

 

Marjana Šmajs 

 

plaketa 

 

Za aktivno, požrtvovalno, nesebično in 

predano delo na področju socialnega 

varstva v Občini Polzela. 

 

GMD Polzela 

 

 

Anton Poler 

 

plaketa 

 

Za dolgoletno pomoč in mentorstvo 

Gobarskemu mitološkemu društvu 

Polzela ter prispevek k spoznavanju 

narave na področju gob. 

 

 

Jože Kužnik, župan 

 

Ida Jevšnik 

 

 

plaketa 

 

Za aktivno in predano delo ter 

prispevek na likovnem področju  v 

Občini Polzela. 

 

 

Jože Kužnik, župan 

 

 

 

Štefka Cajhen 

 

plaketa 

 

Za vzorno urejanje, varovanje  in 

ohranjanje zbirke starega kmečkega 

orodja. 

 

 

Na podlagi pregleda prispelih predlogov na razpis za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 

2019 komisija občinskemu svetu predlaga, da se v letu 2019 podelijo priznanja, kot izhaja iz 

predloga sklepa. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

Felix Skutnik 

Predsednik 

 


