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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Polzela na 27. redni seji, ki je bila 26. 9. 2022 sprejel  

PRAVILA
za izrabo prostora v glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela, za  

predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v Občini Polzela 
v letu 2022

  

1. člen

Polzelan, poročevalec Občine Polzela, bo na svojih 
straneh omogočil vsem organizatorjem volilne 
kampanje za lokalne volitve 2022 (v nadaljevanju: 
naročniki) enake pogoje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil.

2. člen

Naročniki bodo volilna propagandna sporočila lahko 
objavili v redni številki Polzelana, poročevalca Občine 
Polzela, ki bo izšla 27. 10. 2022.

3. člen

Naročniki lahko objavijo volilno propagandno 
sporočilo v obsegu polovice ali cele strani po rednem 
ceniku: 
 - polovica strani  100 EUR (brez DDV),
 - cela stran            150 EUR (brez DDV). 

V ceno objave ni vključena grafična priprava oglasa, 
ki jo priskrbi naročnik. Naročniki lahko po končanih 
volitvah objavijo zahvalo volivcem za izkazano 
zaupanje. 

Cena za objavo takšne zahvale se bo obračunala 
po veljavnem ceniku oglaševanja v Polzelanu, 
poročevalcu Občine Polzela.

4. člen

Stran in mesto objave volilnega propagandnega 
sporočila v glasilu določi uredništvo na podlagi 
vrstnega reda prispelih naročil, velikosti naročenega 

oglasa in razpoložljivosti prostora. Prva in zadnja 
stran glasila nista na voljo za volilna propagandna 
sporočila. 

5. člen

Naročniki naj grafično pripravljena volilna 
propagandna sporočila dostavijo po elektronski pošti 
na naslov urednistvo-polzelan@polzela.si, najpozneje 
do 17. 10. 2022. 

Naročila se sprejemajo na podlagi naročilnice 
na naslov: Občina Polzela, Uredništvo Polzelana, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela. 

6. člen

Za vsebino volilnih propagandnih sporočil v celoti 
odgovarja naročnik. Uredništvo si pridružuje pravico, 
da zavrne volilna propagandna sporočila, ki so v 
nasprotju z zakonom oziroma ki diskreditirajo ali 
žalijo druge kandidate, politične stranke in liste. 

7. člen

Pravila se objavijo v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela – uradne objave in pričnejo veljati naslednji 
dan po objavi.

Številka: 041-5/2022-4 Jože Kužnik l.r.
Datum:       26. 9. 2022 Župan
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 
199/21 – ZUreP-3) v povezavi s prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list 
RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 
3/22) župan Občine Polzela objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega  

prostorskega načrta za enoto urejanja prostora  
KAMNOLOMA ANDRAŽ (AP26)    

1.

Župan Občine Polzela s tem javnim naznanilom 
obvešča javnost, da se javno razgrne:

Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za enoto urejanja prostora 
Kamnoloma Andraž (AP26), ki ga je v juliju 2022 
izdelalo podjetje URBANISTI, d. o. o., Grudnova ulica 
6, 3000 Celje, pod številko projekta 164-2018.

2.

Območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto urejanja prostora KAMNOLOMA 
ANDRAŽ (AP26) obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 512/6, 514, 515, 512/7, 512/4, 482/1-
del, 483-del, 484/1-del, 484/3, 479/1, 501-del, 
1178/1-del in 1178/12, vse k. o. 980 Andraž.

3.

Gradivo iz 1. točke bo javno razgrnjeno od 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 v prostorih Občine Polzela (v 
pritličju) in na spletni strani Občine Polzela.

4.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen dopolnjen 
osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
z oznako Kamnolom Andraž, podajo svoje pripombe 
in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije 
in skupnosti. 

Pripombe in predlogi se lahko podajo:
 - kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se  
  nahaja na mestu javne razgrnitve,

 - pisno na Občino Polzela, Malteška cesta 28, 3313  
  Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@ 
  polzela.si,
 - ustno na javni obravnavi.

5.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava, ki bo v sredo, 19. 10. 2022, ob 17. 
uri, v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo. Na 
javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec 
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za enoto urejanja prostora 
Kamnoloma Andraž (AP26) podala podrobnejše 
obrazložitve in pojasnila.

6.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, 
hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo 
teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem 
svetu in na spletni strani Občine Polzela. Osebe, ki ne 
želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova 
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v 
pripombi posebej navesti.

7.

Javno naznanilo se objavi v Polzelanu, poročevalcu 
Občine Polzela – Uradne objave, na spletni strani 
Občine Polzela in na oglasni deski Občine Polzela.

Številka: 3505-6/2018-15    Jože Kužnik l.r.
Datum:           26. 9. 2022 Župan
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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 
11/11 in 98/13) in 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Polzela na 27. 
redni seji, ki je bila 26. 9. 2022 sprejel  

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne  

kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Polzela
  

1. 

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v letu 2022 v Občini Polzela.   

2. 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli 
mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,20 EUR 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in 
računskemu sodišču. 

3.

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini 0,10 EUR za vsak dobljeni glas. 

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 
EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

4. 

Organizatorjem volilne kampanje iz 3. in 4. točke tega 
sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne 
kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu 
sodišču.

 

5. 

Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela – Uradne objave in prične veljati naslednji 
dan po objavi.

Številka: 041-5/2022-5 Jože Kužnik l.r.
Datum:       26. 9. 2022  Župan

 


