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OBCINSKEMU SVETU

ZADEVA: Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 201912020 za Vrtec
Vrsnsko
ObrazloZitev

:

Obdinskemu svetu posredujem v potrditev sistemizacijo v OS Vransko-Tabor, enota Vrtec
Vransko za Solsko leto 201912020.
Sistemizacija je preradunana na devet oddelkov in Stevilo vpisanih otrok za Solsko leto
2019120. Na dan 1. 9.2019 je rpisanih 135 otrok, kar pomeni sedon polnih oddelkov in dva
polovidna oddelka, od tega en oddelek prvega starostnega obdobja, ki se bo dopolnjeval skozi
Solsko leto in en drugega starostnega obdobja, ki bo zaradi specifike prostora ostal celo Solsko
leto. Predvidoma se bo I . 10. 2019 v polovidni oddelek prvega starostnega obdobja pridruZilo
6 otrok, kar posledidno pomeni zaposlitev enega pomodnika vzgojitelja in zapolnitev oddelka.
Nadaljnja dinamika prihodov je slededa: novernbra 1 otrok, decanbra 2 otroka, januarja 4
otroci, februarja 1 otrok. Marca in aprila zmanjka prostora za'7 otrok od 1-2 starostnega
oddelka. Z mesecem janua4em oz. februarjan bodo zapolnjeni vsi oddelki in s tern izrabljene
vse moZnosti izjem, ki jih omogoda zakonodaja. V redne oddelke bodo vkljudeni tudi 3 otroci
s posebnimi potrebami, dva sta v postopku usmerjanja, eden pa Ze ima odlodbo.
V skladu s tem in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske
vzgoje (Uradni list RS, 5t. 27 /2014,4712017), Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne Sole (Uradni list RS, St. 57 /2007, 65/2008,99/2010), Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100/05, 25108,98 12009 - Z|UZGK,36/10, 6212010-ZUPJS,94/2010,
40112-ZIU, ZUIF l4lls-ZUUJFO in 55117) ter Zakona za uravnoteZenje javnih financ
(Uradni list RS, !t.40/2012) ostaja deleZ vzgojiteljic isti kot v prej Snjem Solskem letu, to je
devet vzgojiteljic, deleZ pomodnic pa8,22 o2.9,22 (1. 10. 2019). Posledidno na Stevilo
oddelkov se prilagodijo tudi deleZi perice, kuharice, kuharskega pomodnika, org. zdr.
higienskega reZima in organizatorja prehrane. Uditelj za dodatno strokovno pomod pripada
otroku glede na izdano odlodbo in se zaradunava po realizaciji opravljenih ur v skladu z
odlodbo in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje.
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Plade bodo financirane na nadin kot ga opredeljuj e Zakon o vrtcih, Metodologija za
oblikovanje cen v vrtcih in Pravilnik o pladilih starSev v vrtcih ter na podlagi zakonodaje, ki
ureja osebne prejemke v RS.

Glede na obrazloilitev vloge predlagam obdinskemu svetu potrditev sistemizacije
Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za Solsko leto 2019120.
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Predlog sklepa:
Obiinski svet ObIine Vransko potrjuje Stevilo delavcev na sistemiziranih delovnih
mestih v OS Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za 5ol. leto 2019/20.
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ZADEVA: Vlosa za soqlasie
Stevilo delsvcev na sistemiziranih delovnih mestih 2019/20

V skladu

s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Ur.

l.

RS,

in

4712017), Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje prog&ma
31. 2712014
osnovne Sole (Ur. l. RS, !t. 5712007, 65/2008. 99/2010), na podlagi l4akona o wtcih (Ur. l.
RS, st. 100/05, 2s/08,982009 - ZIUZCK,36/10,62fi0-ZUPJS, 9412010, 401r2-ZtU. ZUIF
l4l15- ZUUJFO in 55/l 7) ter Zakona za uravnoteZenje javnih financ (Ur. l. RS, it. 4012012)
vas prosim za potrditev spremenjene sistemizacije za Solsko teto 2019/20.

Sistemizacija je prikazana v skladu z normalivi
opravljanje dejavnosti Solske in pred5olske vzgoje).

in

standardi (Pravilnik

o normativih

za

Zaradi specifidne organizacije zavoda Sole z vrtcem imamo pri administrativnoradunovodskih delavcih v deleZu realno zaposlenega knjigovodjo in administratorja. Stopnja
izobrazbe, ki odstopa od normativne, je preteZno niZja, v primeru vi5je izobrazbe pa se razlika
financira z drugega vira - v skladu z okroinico MIZS;602-3/2008. Pri tak5ni organizaciji so
stro5ki dela niZji, kar pripomore k racionaliziranju in pritranku finaninih sredstev tako LS kot
zavoda.
PreteZni del razlik

v stro5kih dela se krije iz pridobitnega in trZnega dela. Na vrtcu imamo v
deleZu zaposlenega knjigovodja s Sifro J0l50l3 in administratorja s Sifro J025002 ter
kuharico IV s Sifro J034030 in kuharsko pomodnico III s Sifro J033008.
Razlogov za drugatno zaposlitev je namred red. Zaposlitev navedenih delovnih mest pa je
usklajena s Pravilnikom o normativih za opravljanje predSolske vzgoje oziroma s Pravilnikom
o normalivih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole.
NaS zavo<l je specifidna organizacija (Sola, POS, dve enoti vrtca), dve ustanoviteljici, Stirje
viri financiranja javne sluZbe, posebnosti obradunavanja plad pri deljenih delovnih mestih
znotraj organizacijskih enot, lodeno spremljanje oziroma ugotavljanje izidov poslovanja po
organizacijskih enotah, lodeno spremljanje materialnega knjigovodstva za porabo iivil, lodeno
spremljanje za sestavo premoZenjske bilance.
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srstemlzacl e delovnih mest za Solsko leto 201912020:
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Sistemizacija je preradunana na devet oddelkov. Stevilo rpisanih otrok na dan l. 9. 2019 je
135 za Solsko leto 2019/20. To pomeni sedem polnih oddelkov in dva polovidna oddelka, od
tega en oddelek prvega starostnega obdobja, ki se bo dopolnjeval skozi 5ol. lelo in en drugega
starostnega obdobja, ki bo zaradi specifike prostora ostal celo 5ol. leto. Predvidoma se bo l.
10.2019 v polovidni oddelek pn'ega starostnega obdobja pridruZilo 6 otrok, kar posledidno
pomeni zaposlitev enega pomodnika vzgojitelja in zapolnitev oddelka. Nadaljnja dinamika

prihodov

je od novembra I otrok, decembra 2. januarja 4, februarja

l.

Marca in aprila

zmanjka prostora za 7 otrok od l-2 starostnega oddelka. Z mesecem januarjem oz. februarjem
namreC zapolnimo vse oddelke l. starostnega obdobja in izrabimo vse moZnosti izjem, ki nam
jih omogoda zakonodaja.
Poudarili bi 5e, da so to otroci iz Obiine Vransko.
Pri izradunu strokovnih delavcev je upo5levano zakonsko dolodena sodasnost strokovnih
delavk v oddelku,62. dlen KPVIZ ( varstvo starejSih delavk. delavcev). V redne oddelke bodo
vkljudeni 3 otroci s posebnimi potrebami, dva sta v postopku usmerjanja, eden pa Ze ima

odloibo.
Plade bodo financirane na nadin kot ga opredeljuje Zakon o vrtcih, Metodologija za
oblikovanje cen v vrtcih in Pravilnik o platilih star5ev v vrtcih. Zaposleni, ki so sistemizirani
bodo prejemali plaae na osnovi pravnih podlag za dejavnost zavoda glede na potrebe:

Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 108/09, 98/09, l3ll0, 59/10,
85n0, 107 fi0, 40/2012- ZUJF),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraLevanja v Republiki Sloveniji : Uradni list
RS,!t.52194,49/95, NPBI, 34196,45196 - popr., NPB2. 5ll98, NPB3, 28/99, NPB4, 39/99
- ZMPUPR, NPB5, 39/00, NPB6, 56/01, NPB7, 64101,78101 - popr., NPB8, 56/02, NPB9,
43/06 - ZKolP, NPBI0, 60/08, NPBl1, 79ll I, NPB12, 40/12, NPBl3, 46113, NPBI4,
106/15, 8/16 - popr., NPB 15, 45117, 46117 in NPB 17 Kolektivna pogodba za dejavnost
vzgoje in izobraievanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 31. 52194, 49/95,34/96, 45196
- popr., 5ll98, 28/99,39/99 -ZMPUPR, 39i00, 56101,64101,78/01 - popr., 56102,43/06 ZKolP, 60/08, 79/11,40112, 46113, 106/15,8/16 - popr., 45117 in 46117)
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v RS (Uradni list RS, 5t.
52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 5l/98, 28199, 39/00 in 56/01) (Uradni list RS, 5t. 64101 z dne 3.
8.2001),
Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, St. 78/01 z dne 5. 10. 2001),
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, Xt. 56102 z dne 28. 6.2002),
Zakon o kolektivnih pogodbah - ZkolP (Uradni list RS, 5t. 43106 z dne 21. 4.2006),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, St. 52i94, 49/95,34196, 45/96,51198,28/99,39100, 56101, 64101,'18101 in
56/02) (Uradni list RS, 5t. 60/08 z dne 16. 6. 2008),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki Sloveniji
,l0.
(Uradni list RS, 5t.79/ll z dne 7.
2011),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, 5t. 40/12 z dne 30. 5.2012),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraievatja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, lt. 46113 z dne 29. 5.2013),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobralnvanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, St. 106/15 z dne 30. 12. 2015),
Popravek Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraievanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS,5t. 8/16 z dne 5.2.2016),
Spremembe in dopolniwe Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 5t. 45/17 z dne 25. 8. 2017),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraievanja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, 5t. 46117 z dne 29. 8. 201 7).
Uredba o napredovanju javnih uslulbencev v pladne razrede (Uradni list RS, 5t. 5l/08,91/08,
l l3109),
Uredba o delovni uspe5nosti iz naslova poveaanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni
list RS, 5t. 53/08, 89/08).
Uredba o delovni uspe5nosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ( Uradni list RS, 3t.
97 /09,4U'.t2);
Zakona za wavnoteZenje javnih financ (Ur. L RS, 5t. 40/2012);
Prosimo za potrditev sistematizacije in za nadaljnje usmeritve glede prostorskih pogojev in
sprejema otrok v vrtec od predvidoma marca 2020 dalje. ee se bo dinamika odvijala po tem
razporedu, bomo zaprosili 5e za dopolnitev sistematizacije.
S spoStovanjem

in lep pozdrav.
Ravnateljica: /p1
Majda Pikl univ. dipl. ped
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