
 
Številka: 900-3/2022-3 

Datum:      21. 2. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

o poteku 2. dopisne seje Občinskega sveta,  

ki je potekala v elektronski obliki v ponedeljek, 21. 2. 2022, od 7. do 19. ure 

 

 

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko 

slovnično obliko. 

 

Župan Občine Polzela Jože Kužnik je v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/16, 12/18 in 7/19) 

dne 18. 2. 2022 sklical 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Polzela po elektronski pošti z 

naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Mnenje h kandidatom za direktorja/direktorico UPI – ljudske univerze Žalec 

 

18. 2. 2022 je bil po elektronski pošti posredovan sklic 2. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Polzela vsem (17) članom Občinskega sveta Občine Polzela. K sklicu je bilo 

predloženo gradivo s predlogom SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Polzela poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Franje 

Centrih za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec. Ima dolgoletne delovne izkušnje na 

področju izobraževanja odraslih, dobro pozna področje dela zavoda, program vodenja in 

zastavljeni projekti so razvojno naravnani. 

 

Gradivu je bila priložena glasovnica.  

 

Glasovanje je potekalo tako, da so člani občinskega sveta z elektronsko pošto v ponedeljek, 21. 

2. 2022, od 7. ure do 19. ure,  posredovali izpolnjeno glasovnico. 

 

V ponedeljek, 21. 2. 2022, je do 19. ure po elektronski pošti glasovalo petnajst (15) članov 

občinskega sveta. 

 

ZA predlagani sklep je po elektronski pošti glasovalo petnajst (15) članov občinskega 

sveta: Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, mag. Marjan Močnik, Mihael Frankovič, Aljaž Košec, 

Milan Pečnik, Aleš Trbežnik, Bojana Kralj Kos, Silva Meklav, Darko Hlupič, Blaž Turnšek, 

Marko Slokar, Felix Skutnik, Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar in Darko Hlupič. 

 

PROTI ni glasoval nihče. 

 

Glasovnice NISTA ODDALA dva (2) člana občinskega sveta: Dragica Sternad Pražnikar in 

Anton Kanduti. 



 

 

 

 

 

Na podlagi glasovanja na 2. dopisni seji je Občinski svet sprejel naslednji: 

SKLEP 

Občinski svet Občine Polzela poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Franje 

Centrih za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec. Ima dolgoletne delovne izkušnje na 

področju izobraževanja odraslih, dobro pozna področje dela zavoda, program vodenja in 

zastavljeni projekti so razvojno naravnani. 

 »ZA« je glasovalo 15 članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče,  

2 člana nista oddala glasovnic. 

 

 

Seja je bila zaključena 21. 2. 2022, ob 19. uri. 

 

 

 

 

Zapisala:  

 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 

 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 


