
 
  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 

 

Številka: 0140-2/2022-6 

Datum             8. 6. 2022 

 

NASLOV: Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k 

oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec 

Polzela in Andraž za leto 2022/2023  

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 

25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 15. člen Statuta 

Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - 

Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) 

 

 

 

PREDLAGATELJ:  

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jože Kužnik, župan 

 

 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji 

delovnih mest v Osnovni šoli Polzela,  enotah vrtec Polzela 

in Andraž za šolsko leto 2020/2021 v višini 49,5 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,5 vzgojiteljev – pomočnikov vzgojitelja, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14,5 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec otroku s hudo obliko alergije 

- 1 spremljevalec gibalno oviranemu otroku 

- 1 spremljevalec otroku z epileptičnimi napadi 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 

16 oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in 

Andraž za šolsko leto 2022/2023. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, 

uporablja pa se od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4285


 
  

 

 

 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 

RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 

207/21) in 24. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 

Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Polzela 

na  ____________ seji,  ___________________, sprejel  

 

 

SOGLASJE 

 

k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov 

v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž  

za leto 2022/2023 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Polzela,  

enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023 v višini 53 delavcev: 

- 16 vzgojiteljev, 

- 18,5 vzgojiteljev – pomočnikov vzgojitelja, 

- 1 pomočnik ravnatelja, 

- 14,5 tehničnih in ostalih delavcev, 

- 1 spremljevalec otroku s hudo obliko alergije 

- 1 spremljevalec gibalno oviranemu otroku 

- 1 spremljevalec otroku z epileptičnimi napadi 

 

II. 

 

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k oblikovanju 16 oddelkov v Osnovni šoli Polzela, 

enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 

 

 

Številka: ______________ 

Datum: _______________ 

 

Jože Kužnik 

Župan 
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