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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU
MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

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, 65/09, 20/11 in 40/12-ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D), Zakon o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO),
25. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), 35. člen Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08, 2/10 in 7/16) in 17. člen
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJAVCA:

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš, Marko Kocjan,
občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš

PRILOGI:
1. Predlog sklepa.
2. Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2019/2020 za Vrtec Mengeš;
dopis št. 007-0003/2020-3, z dne 6. 3. 2020.
OBRAZLOŽITEV:
Vrtec Mengeš je s strani Zdravstvenega doma Domžale – Razvojna ambulanta, dne 6. 3. 2020,
prejel Zapisnik timskega sestanka, z dne 13. 02. 2019, iz katerega je razvidno, da za otroka, ki je bil
obravnavan in je od 10. 11. 2015 že vključen v naš vrtec, priporočajo čimprejšnjo vključitev v
program predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, za kar mu
mora vrtec omogočiti 2 h dodatne strokovne pomoči specialnega / rehabilitacijskega pedagoga ter
1 h svetovalne storitve na teden.
Iz citiranega timskega sestanka ZD Domžale z dne 13. 02. 2020 je prav tako razvidno, da je
multidisciplinarni tim v največjo korist otroka in glede na njegove individualne potrebe presodil, da
otrok potrebuje stalno prisotnost spremljevalca v skupini. Zato je vrtec otroku dolžan zagotoviti
stalno prisotnost spremljevalca.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

V 23. členu Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17 in 43/18) je navedeno, da se za nudenje fizične pomoči otroku s posebnimi potrebami v
vrtcu sistemizira delovno mesto spremljevalca, v kolikor se z obstoječimi sistemiziranimi delovnimi
mesti ne more izpolniti zahtev, ki so določene v navedenem zapisniku multidisciplinarnega tima.
Ker vrtec na podlagi obstoječe sistemizacije ne more zagotoviti stalnega spremljevalca, predlaga
spremembo sistemizacije.
Na podlagi navedenega, se predlaga dodatna zaposlitev, in sicer: Spremljevalec za nudenje fizične
pomoči otrokom s posebnimi potrebami.
FINANČNE POSLEDICE:
V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mengeš se sistemizira
dodatno delovno mesto, in sicer:
- naziv delovnega mesta: Spremljevalec za nudenje fizične pomoči otrokom s posebnimi
potrebami;
- šifra delovnega mesta: J035064;
- plačni razred brez napredovanja: 20. PR;
- stopnja izobrazbe: V.
Stroški dela spremljevalca gibalno oviranemu otroku:
Bruto-bruto plača 20. plačni razred:
Bruto plača
Prispevki 16,10%
SKUPAJ
Prehrana
Prevoz
KAD
Regres/mesec
Skupaj dodatki
Strošek delavca/mesec
Strošek delavca/leto

927,82
149,38
1.077,20
83,37
41,60
30,53
78,38
238,45
1.315,65
15.787,80 EUR

S potrditvijo sprememb Sistemizacije delovnih mest, bo v Vrtcu Mengeš skupaj 68,62 delovnih
mest, kar je za eno delovno mesto več od sedaj veljavne sistemizacije.
FINANČNE POSLEDICE IN KORISTI:
Ob novi zaposlitvi se strošek dela na mesečni ravni poveča za 1.315,65 EUR, na letni ravni pa za
15.787,80 EUR.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi spremembe sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Mengeš,
v predlaganem besedilu.
Franc JERIČ
župan
Pregledal: Urban Kolar, direktor občinske uprave.

predlog sklepa
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. in 25/17 – ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10
– ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), 35. člena Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
18/96, 7/07, 4/08, 2/10 in 7/16) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji _____ redni seji dne ________ 2019
sprejel

SKLEP
O POTRDITVI SPREMEMBE SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO
2019/2020

I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s predlagano spremembo sistemizacije delovnih mest v Vrtcu
Mengeš za šolsko leto 2019/2020, št.: 007-0003/2020-3, z dne 6. 3. 2020.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:
Franc JERIČ
župan

