
 

 

 
Številka:   

Datum:            26. 9. 2022 

Osnutek 

 

Z A P I S N I K  

27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 

ki je potekala v ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Navzoči člani občinskega sveta: Ivan Kapitler, mag. Marjan Močnik, Milan Pečnik, Silva Meklav, 

Monika Blagotinšek, mag. Andrej Sevčnikar, Anton Kanduti, Dragica Sternad Pražnikar, Mihael 

Frankovič, Bojana Kralj Kos, Aljaž Košec, Blaž Turnšek, Darko Hlupič, Martina Lipičnik, Marko 

Slokar in Aleš Trbežnik. Opravičeno odsoten: Felix Skutnik 

 

Drugi navzoči: 

– Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

– Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, 

– Tone Tavčer, Utrip, 

– Samo Sadnik, Savinjska TV. 

 

Seja se je začela ob 18 uri. Župan Jože Kužnik je uvodoma pozdravil vse navzoče članice in člane 

občinskega sveta in vse ostale navzoče. Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Seja se je 

snemala.  

 

V zapisniku vsebine razprav niso povzete razen, ko je razpravljavec to izrecno zahteval. 

 

Ad 1/ Potrditev dnevnega reda 

Župan predlagal spremembo dnevnega reda in sicer umik 5. in 6. točke dnevnega reda in na 

glasovanje podal naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 27. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela 

2. Pregled realizacije sklepov zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter 

potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2022 

4. Predlog Pravil za izrabo prostora v glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela, za 

predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v letu 2022 

5. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v 

Občini Polzela  

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2/  Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela  

Pri obravnavi zapisnika 26. redne seje ni bilo razprave. 

 

Župan je podal zapisnik na glasovanje. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 26. redne seje OS Občine Polzela, ki je bila 25. 7. 2022.  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 3/  Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2022 

Obrazložitev predloga sklepa je svetnikom podala B. Kralj Kos, članica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

V letu 2022 se podelijo naslednja priznanja Občine Polzela: 

 

I. Naziv Častni občan Občine Polzela se podeli ANTONU MEŠIČU za dolgoletno 

požrtvovalno delo, zasluge in družbeno angažiranost na gospodarskem, 

negospodarskem, okolijskem in političnem področju, kar je za Občino Polzela izrednega 

pomena. 

 

II. Grb Občine Polzela se podeli MEDGENERACIJSKEMU DRUŠTVU MOZAIK 

GENERACIJ za prostovoljsko delo, ki odmeva tudi zunaj Občine Polzela, s katerim 

ranljivim posameznikom omogočajo večjo socialno vključenost, jih pripravljajo na 

starost, jim omogočajo aktivno preživljanje prostega časa in smiselno jesen življenja. 
 

Grb Občine Polzela se podeli RUDOLFU JAZBECU za življenjsko delo na  področju 

gasilstva in hortikulture v Občini Polzela. 

 

III. Plaketa Občine Polzela se podeli TOMAŽU CVIKLU za prispevek na področju športa 

v Občini Polzela in skrb za naravo. 

 

Plaketa Občine Polzela se podeli IZTOKU DROBEŽU za uspešno delo na področju 

gasilstva ter društvenega delovanja  v Občini Polzela. 

 

Plaketa Občine Polzela se podeli ROKU BASTLU za prispevek k razvoju in promociji 

gasilstva v Občini Polzela  

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 4/  Predlog Pravil za izrabo prostora v glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela, za  

            predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v letu 2022 

A. Kočevar je predstavila predlog pravil za izrabo prostora v Polzelanu poročevalcu Občine Polzela 

za lokalne volitve 2022. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Polzela sprejme 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. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ad 5/  Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v  

            Občini Polzela  

A. Kočevar je predstavila predlog sklepa. 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je sprejel naslednji SKLEP: 

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Polzela. 

 

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.  

 

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.  

 

Organizatorjem volilne kampanje iz III. in IV. 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. 

 

Ta sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in prične 

veljati naslednji dan po objavi. 

Pred glasovanjem je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.  

»ZA« je glasovalo 16 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

Ad 6/  Pobude in vprašanja 

• Župan J. Kužnik je povedal, da je svetnik F. Skutnik zastavil pisna vprašanja, prejeta po e-

pošti dne 23. 9. 2022. Na vprašanja je na seji odgovorila A. Kočevar, direktorica občinske 

uprave. 

 

 

 

Ad 7/  Razno  

• J. Kužnik je vse prisotne povabil na odprtje obnovljene rojstne hiše Neže Maurer, ki bo 20. 

9. 2022 in na Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo 1. 10. 2022. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40.  

 

 

 

Zapisala: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 

Jože Kužnik  

Župan 

 


