OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30
1234 Mengeš,
SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 723 70 81
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail:
obcina.menges@menges.si

Številka: 9000-4/2022-3
Datum: 8.6.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO
2022/2023 ZA VRTEC MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ
DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

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),
17. člen 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, 55/17 in 18/21), 25. člen Pravilnika o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21), 35. člen Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08, 2/10, 6/11, 7/16 in 3/22) 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:
- predlog sklepa
- predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2022/2023 za Vrtec Mengeš; dopis Vrtca
Mengeš št. 1000-0007/2022-1 z dne 10. 5. 2022.

OBRAZLOŽITEV:
1. PREDLOG SISTEMIZACIJE ZA 23 ODDELKOV NA 3 LOKACIJAH
Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, od starosti otrok, ki so vključeni v
vrtec, od števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od notranje površine
vrtca, od števila enot vrtca, poseben izračun pa se uporablja pri izračunu delavcev v kuhinji. Pri
delavcih v kuhinji se upoštevajo starostne skupine in energijske potrebe otrok ter diete. Normativi

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

so izraženi v porabljenem času in določeni na enoto obroka. Število zaposlenih pa je odvisno tudi
od tržne dejavnosti, ki jo izvaja vrtec (zunanja kosila, prehrana za zaposlene v vrtcu).
Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost, pri čemer velja, da so v oddelkih I. starostne
stopnje otroci, ki so stari od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih II. starostne stopnje pa otroci od 3.
leta do vstopa v šolo. V vrtcu predvidevamo v šolskem letu 2022/2023 skupaj 23 oddelkov.
Starostna skupina

I.
II.

starostno
obdobje
starostno
obdobje

Normativ
(normativ/fleksibilni
normativ)
12/14- homogen

Število vpisanih Predlagano
otrok
število oddelkov
125

9

17/19- homogen
22/24- homogen
19/21- heterogen
17/19 - kombiniran

292

14

417

23

Skupaj otroci I. in II.:

Od skupnega števila oddelkov je v Vrtcu Mengeš struktura oddelkov naslednja:
- 9 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja, od tega 1 oddelek z znižanim
normativom (zaradi kvadrature v oddelku Račke-Sonček),
- 11 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja, od tega 1 oddelek z znižanim
normativom (odločba – otroci s posebnimi potrebami),
- 2 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja,
- 1 kombiniran oddelek.
Zaradi kvadrature, ki je nižja od predpisane, imamo že od odprtja znižan normativ tudi v začasnem
oddelku prve starostne skupine v Sončku, iz 14 na 13 otrok. Zaradi odločb otrok s posebnimi
potrebami smo morali v treh skupinah znižati normativ v skladu z zakonodajo. V vrtcu smo lahko
sprejeli 417 otrok.
PREDLAGANE SPREMEMBE V SISTEMIZACIJI
Glede na Zapisnik timskega sestanka Zdravstvenega doma moramo zagotoviti še dva spremljevalca
za nudenje fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami.
DODATNA ZAPOSLITEV
SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI – 2 delavca.
FINANČNE POSLEDICE:
V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mengeš je:
- 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 za 1 spremljevalca Bruto-bruto plača 20. plačni razred:

Bruto plača
Dod. za delovno dobo
Prispevki delodajalca 16,10%
Prevoz
Prehrana
KDPZ
Redna delovna uspešnost
Regres
SKUPAJ

927,82€
3,06€
213,06€
30,00€
84,93€
32,18€
18,62€
91,67€
1.401,34€/mesec
16.816,08€/leto

Stroški dela za 2 spremljevalca :
1.401,34€/mesec x 2 spremljevalca = 2.802,68€
16.816,08€/leto x 2 spremljevalca = 33.632,16€

Da bi v Vrtcu Mengeš v šolskem letu 2022/2023 lahko nemoteno, predvsem pa strokovno in
kvalitetno poslovali, ter hkrati zagotovili potrebno varnost otrok in zaposlenih ter zadovoljili
zakonske predpise, prosimo ustanoviteljico vrtca Občino Mengeš za pozitivno soglasje k predlagani
sistemizaciji.

2. POVEČANJE ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
V skladu s šestim odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje, lahko občina ustanoviteljica odloči, da se največje število otrok v oddelku poveča za največ
2 otroka.
FINANČNE POSLEDICE:
Zaradi povečanja kadrovskih potreb v šolskem letu 2022/2023, bo posledično večji tudi strošek
dela. Ocenjujemo, da bo strošek na letni ravni večji za 33.632,16 EUR (mesečno 2.802,68 EUR).
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2022/2023 za
Vrtec Mengeš in povečanju števila otrok za največ dva otroka v vseh oddelkih, v predlaganem
besedilu.

Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; 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., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 17.
člena 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, 55/17 in 18/21), 25.
člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17, 43/18 in 54/21), 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08, 2/10, 6/11, 7/16 in 3/22) in 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine
Mengeš na _____ redni seji, dne ________ 2022 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 ZA VRTEC MENGEŠ
IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s predlagano sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto
2022/2023 ZA Vrtec Mengeš, št.: 1000-0007/2022-1 z dne 10.05.2022.
II.
Število otrok v vseh oddelkih Vrtca Mengeš se v šolskem letu 2022/2023 lahko poveča za največ 2
otroka glede na veljavni normativ.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:
Franc JERIČ
župan

