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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA
ŠOLSKO LETO 2016/2017 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), 25. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14), 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 2016/2017 za Vrtec Mengeš; dopis št. 1000-0003/201220, z dne 11. 5. 2016.
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. Normativi so izraženi v porabljenem času in določeni na enoto obroka.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Spremembe v sistemizaciji za šolsko leto 2016/17 glede na sistemizacijo za šolsko leto 2015/16.
1. Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov – 1 delavec
V šolskem letu 2016/2017 se bo povečalo število spremljevalcev gibalno oviranih otrok na 2 delavca, saj se bo
v vrtec s 1.9.2016 vključil še en otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo je na podlagi strokovnega
mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter skladno s tretjim odstavkom 10. člena
ZUOPP-1 in prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi
potrebami (Ur.l. RS, št. 88/13), ki določata, da se za izvajanje fizične pomoči težje in težko gibalno oviranim
otrokom, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo lahko dodeli stalnega ali začasnega spremljevalca, odločil, da težje gibalno oviranemu otroku pripada
z dokončnostjo odločbe pravica do stalnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. Ta se izvaja v času
poteka vzgojnega dela v vrtcu.
2. Vzgojitelj
Zaradi varstva po 62. členu KPVIZ (Kolektivna pogodba v vzgoji in izobraževanju) presega delovne obveznosti
za 0,53% tudi vzgojiteljski kader. V šolskem letu 2016/2017 se načrtuje dodatna zaposlitev dipl. vzgojitelja za
polovični delovni čas.
V šolskem letu 2016/2017 se načrtuje:
-

1 dodatno zaposlitev za polni delovni čas in

-

1 zaposlitev za polovični delovni čas.

Razlika med veljavno in predlagano sistemizacijo je za 2,07 delovnega mesta, od tega bodo v vrtcu na novo
zaposlili 1,5 delavca, presežek del 0,57pa se bo razporedil znotraj obstoječega kadra.
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:
Strošek spremljevalca na letni ravni znaša 13.800,00 EUR in je v celoti strošek Občine Mengeš. Strošek
vzgojitelja za polovični delovni čas je vračunan v predlogu nove cene programa vrtca in znaša 1.132,50 EUR
(strošek plače, prehrane, prevoza in regresa za letni dopust) bruto na mesec.
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, v.d. 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, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona 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), 25. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14), 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. člen Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji _____ redni seji
dne ________ 2016 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 2016/2017, št.: 1000-0003/2012-20, z dne 11.05.2016.
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

