
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Številka:    011-1/2019-20 

Datum:            14. 6. 2022 

 

 

 

Zapisnik 10. seje Odbora za negospodarstvo,  

ki je potekala v torek, 14. 6. 2022, ob 19.00 uri, 

v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Navzoči člani odbora: Marko Slokar, Sonja Lokar, Martina Lipičnik, Monika Blagotinšek, 

Dragica Sternad Pražnikar 

 

Opravičeno odsotni: Andrej Potočnik, Nikolaj Hrašar 

  

 

Drugi navzoči: 

- Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave, 

- Mija Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo, 

- Mag. Bernardka Sopčič, ravnateljica OŠ Polzela (k tč. 3 in 4) 

 

Seja se je začela ob 19.00 uri. Predsednik odbora M. Slokar je uvodoma pozdravil vse navzoče 

in ugotovil, da je prisotnih 5 članov odbora ter, da je odbor sklepčen. 

 

 

Ad 1/ Dnevni red 

1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Odbora za negospodarstvo 

2. Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje in potrditev zapisnika te seje Odbora za 

negospodarstvo 

3. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni 

šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023 

4. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka 

5. Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022 

6. Razno 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 10. seje Odbora za negospodarstvo.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 2/  Pregled zapisnika 9. seje Odbora za negospodarstvo  

Predsednik M. Slokar je predstavil sklepe 9. seje Odbora za negospodarstvo.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 9. seje Odbora za negospodarstvo, ki je bila 11. 4. 2022. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 3/  Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni 

šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023 

 

Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest je predstavila mag. B. Sopčič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo je podal pozitivno mnenje k sistemizaciji delovnih mest in k 

oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 

2022/2023  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 4/ Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti 

otroka 

Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka sta 

podali M. Čulk in mag. B. Sopčič. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo je podal pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o znižanju plačila 

vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov odbora, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 5/  Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 

2021/2022 

 

Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022 je 

podala M. Čulk.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Poda se pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok 

v šolskem letu 2021/2022  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 6/  Razno 

 

D. Sternad Pražnikar je zanimalo ali je cena vrtca na Polzeli res najvišja v Sloveniji, kar je 

navajal časopis Finance.  

 

Razpravljali so: D. Sternad Pražnikar, M. Slokar, S. Lokar, M. Lipičnik, M. Blagotinšek, mag. 

B. Sopčič. 

 

Odbor za negospodarstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

Odbor za negospodarstvo zadolži občinsko upravo Občine Polzela, da do naslednje redne 

seje občinskega sveta, dne 22. 6. 2022, pripravi primerjavo cen vrtcev s sosednjimi 

občinami.  

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 5 članov odbora.  

»ZA« je glasovalo 5 članov, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:    

Mija Čulk 

Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo                      

 

                  Marko Slokar 

                  Predsednik odbora  

 

 

 

 

 


