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 Polzel - Uradne objave, št. 2/18) je Občinski svet Občine
Polzela na ____ redni seji _________ sprejel naslednji
SKLEP
V letu 2020 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela:
I.

Priznanje »ČASTNI OBČAN OBČINE POLZELA« se podeli
ERNESTU OBERMAYERJU
za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge pri vzpostavitvi lastne muzejske zbirke
starih traktorjev, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju turizma, ugledu in
uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.

II.

Priznanje »GRB OBČINE POLZELA« se podeli
IGORJU PUNGARTNIKU
za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju kulture in športa,
kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled Občine
Polzela ter za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v
času spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
JOŽETU KRKU
za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na društvenem področju, na
področju ohranjanja zgodovine in razvoja kraja Andraž, kar predstavlja njegovo
življenjsko delo, ki je izredno pomembno za ugled Občine Polzela.

III.

Priznanje »PLAKETA OBČINE POLZELA« se podeli
VERI OŽIR
za prizadevno delo na društvenem področju ter neprecenljivo dobrodelno ter
humanitarno aktivnost v Občini Polzela.
JADRALNEMU DRUŠTVU MALTEZER
za deseto obletnico aktivnega delovanja, izvajanje dobrodelnih akcij in uspešno
razvijanje športne dejavnosti v Občini Polzela.
SRVACIJU PIŽORNU
za prizadevno in uspešno delo na društvenem področju ter področju prostovoljstva v
Občini Polzela.

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. 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 2020 je bil v juniju 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. 2020.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na 7. seji, ki je bila 3. 9. 2020
obravnavala prispele predloge. Teh je bilo 12.
Na podlagi pregleda prispelih predlogov na razpis za podelitev priznanj Občine Polzela v letu
2020 komisija občinskemu svetu predlaga, da se v letu 2020 podelijo priznanja, kot izhaja iz
predloga sklepa.
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