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Polzela, 16. 9. 2022 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov 26. seje Občinskega sveta Občine Polzela (25. 7. 2022) 

 

 

 Besedilo sklepa status 

2 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. 

 

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. 

Sklep posredovan OŠ 

Polzela. 

 

3 Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od 10 dni, lahko 

starši enkrat v šolskem letu uveljavljajo znižanje plačila v višini 30% njim 

določenega plačila.  

 

Razlika med znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa 

znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil zagotavlja Občina 

Polzela. 

 

Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo 

upravi vrtca najkasneje v roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni 

od zaključka odsotnosti otroka.  

 

To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina Polzela po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programov.  

 

S sprejemom tega Sklepa preneha veljati Sklep št. 032-14/201-9, sprejet na 

18. redni seji, dne 3. 6. 2013. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu 

Občine Polzela - uradne objave. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 6/22.  

 

 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno 

vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 

Objava v Uradnem 

listu RS, št. 106/22.  
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Žalec.  

 Občina Polzela sofinancira letovanje otroku s stalnim prebivališčem v Občini 

Polzela, kateri se bo udeležil letovanja, v višini 80% cene programa, vendar 

ne več kot 130 EUR. 

 

Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2021/2022. 

 

Sklep posredovan 

ponudnikom letovanj. 

 

 

 Sprejme se sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah parc št. 1967/2 (ID 6428305), parc št. 1967/3 (ID 6428306) in 

parc št.  1967/4 (ID 6428307) vse k. o. 980 Andraž. 

 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 6/22.  

 

 Dopolni se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za 

leto 2022, ki ga je Občinski svet občine Polzela sprejel na 23. redni seji dne 

24. 3. 2022 in dopolnil na 24. redni seji dne 13. 4. 2022. 

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 se dopolni z: 

- Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022 (Obrazec 

št. 1) 

- Načrtom razpolaganja z zemljišči za leto 2022 (Obrazec št. 2a). 

Načrt dopolnjen. 

 Potrdi se komasacija na območju OPPN IV za del EUP 39 KPR LS v naselju 

Ločica ob Savinji. 

Sklep posredovan 

GURS Velenje, 

izpostava Žalec. 

 

 V Občinsko volilno komisijo Občine Polzela, se imenujejo: 

Predsednica: 

Namestnica preds.: 

Barbka Zupan Cimperman, Malteška Cesta 102, 3313 Polzela  

Ana Jevšnik Vrečer, Dobrič 66, 3313 Polzela 

Članica: Lea Pungartnik, Krožna pot 18, 3313, 3313 Polzela  

Namestnica članice: Zdenka Jelen, Ob železnici 6, 3313 Polzela 

Članica: Irena Turnšek, Pot na toplice 1, 3313 Polzela 

Namestnik članice: Damjan Ožir, Glavni trg 45, 3313 Polzela 

Član: Peter Helbel, Dobrič 10, 3313 Polzela 

Namestnica člana Mojca Gregorc, Breška cesta 46, 3313 Polzela 

 

Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 1. 8. 2022 in traja štiri 

leta. 

Sklep posredovan 

imenovanim. 

 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 6/22.  

 

 

 

Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela. 

Objava v Polzelanu, 

poročevalcu Občine 

Polzela - Uradne 

objave, št. 6/22.  

 

 Občinska uprava posreduje poizvedbo javnemu podjetju Simbio d. o. o. 

glede dostopnosti Zbirnega centra  Polzela, ki se nahaja v Kamnolomu 

Andraž za občane tudi med tednom in ne samo ob sobotah. 

Poizvedba 

posredovana Simbio 

d. o. o. 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 

 


