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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA
ŠOLSKO LETO 2018/2019 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA
OTROKA V VSEH ODDELKIH

PRAVNA PODLAGA:

108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 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 (Ur. l. 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 in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17),
35. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08 in 2/10) 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 sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Mengeš; dopis št. 1000-0003/201227, z dne 18. 5. 2018.
OBRAZLOŽITEV:
1. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mengeš, mora ustanovitelj zavoda za vsako šolsko leto podati soglasje k sistemizaciji delovnih mest, katero
predlaga ravnatelj (ravnateljica) Vrtca Mengeš.
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, 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 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).

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

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 2018/2019 skupaj 23 oddelkov, od tega 20 homogenih in 3 heterogene.
Od skupnega števila oddelkov je v Vrtcu Mengeš struktura oddelkov naslednja:
- 9 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja
- 11 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja
- 3 heterogeni oddelki drugega starostnega obdobja.
V vrtcu imamo tudi v tem šolskem letu nekaj otrok s posebnimi potrebami. Dva od teh imata po odločbi Zavoda
RS za šolstvo dodeljena spremljevalca, pri enem pa smo morali znižati normativ otrok v skupini za dva otroka.
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. V vrtec smo upoštevajoč prej našteta dejstva, lahko
sprejeli 430 otrok!
PREDLAGANE SPREMEMBE V SISTEMIZACIJI - NOVE ZAPOSLITVE
I. Pomočnik vzgojitelja 0,5 %
Na podlagi strukture oddelkov v tem šolskem letu, sočasnosti, zapiranju enot ter varstva delavcev po 62. členu
Kolektivne pogodbe v vzgoji in izobraževanju, (strokovni delavci, ki se jim delovni čas zaradi dosežene
delovne dobe v vzgoji in izobraževanju skrajša) bo potrebno v tem šolskem letu dodatno sistemizirati 0,5
delovnega mesta pomočnika vzgojitelja.
II. Organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima 0,25 % (v nadaljevanju
OPZHR)
Predlagamo zaposlitev OPZHR v 100 odstotnem deležu. Ob odprtju novega oddelka oktobra lanskega leta
sistemizacije nismo spreminjali, kar se je čez leto izkazalo kot preobremenjenost delavca, ki zaseda omenjeni
delovni mesti. Vse več je namreč otrok, ki so zaradi bolezni oziroma preobčutljivosti na različnih dietah. Na
povečan obseg dela pa ima velik vpliv tudi zakonodaja s področja varnosti, higiene in prehrane, ki predpisuje
nove in nove smernice, ki jih v vrtcu moramo upoštevati. Področje, ki ga zajema delo obeh organizatorjev je
zelo obširno, zato se pri krajši zaposlitvi od polne že nekaj časa pojavlja kadrovski primanjkljaj. V vrtcih kot je
naš, opravlja delo obeh organizatorjev isti delavec. Trenutno imamo zaposlenega enega delavca za obe
delovni mesti s 75 odstotnim deležem, kar je premalo. Da bi v vrtcu zadovoljili predpisom s področja, ki ga
zajema delo organizatorja, je zaposlitev za polni delovni čas nujna.
Vse ostale zaposlitve ostajajo na ravni prejšnjega šolskega leta.
2. V skladu s šestim odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti
predšolske vzgoje, lahko občina ustanoviteljica odloči, da se največje število otrok v oddelku poveča za največ
2 otroka.
FINANČNE POSLEDICE IN KORISTI:
Mesečni strošek pomočnika vzgojitelja z. 21. izhodiščnim plačnim razredom in dodatki (regres, malica in
prevoz), za polovični delovni čas, znaša 563,00 EUR.
Mesečni strošek zaposlitve organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno higienskega režima (v enakih
deležih 2 x 0,125%) do polne zaposlitve znaša 374,96 EUR.
Ob obeh zaposlitvah se strošek dela na mesečni ravni poveča za 937,96 EUR.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Mengeš in povečanju
števila otrok za največ dva v vseh oddelkih, v predlaganem besedilu.
Franc JERIČ
župan

Pregledali: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog sklepa
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 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), 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 in 14/15 – ZUUJFO), 25. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17), 35. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08 in
2/10) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji _____ redni seji dne ________ 2018 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ
IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH
I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s predlagano sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Mengeš za šolsko
leto 2018/2019, št.: 1000-0003/2012-27, z dne 18.05.2018.
II.
Število otrok v vseh oddelkih Vrtca Mengeš se lahko poveča za največ 2 otroka.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

