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Polzela, 7. 10. 2022 

 

 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 26. seje Občinskega sveta Občine Polzela (26. 9. 2022) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

2 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 

Priznanja podeljena 

na Slavnostni 

akademiji 1. 10. 2022. 

3 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. 

 

 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 7/22.  

 

 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 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 7/22.  
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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. 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 


